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FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN
KIRKBRNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

CUMA NIN FASILLARI HAKKINDA VASIL

Cuma’nn Farz Olup Olmad Hakknda Görü Ayrl

Bilginler, Cuma namaznn farz olup olmadnda görü ayrlna
dümütür. Baz bilginler, farz- ayn

,
(herkesin yapmas gereken farz),

baz bilginler farz- kifaye (baz müslümanlarn yapmasyla bakasndan

sorumluluun dütüü farz), baz bilginler ise sünnet olduunu iddia

etmitir.

VASIL

Batnî Yorumu

Cuma namaz, zatn birlii hakknda bir katk olmad gibi onu

bilenin ve (bu bilgiyle) amel edenin halinde de bir sonucu yoktur. Fa-

kat çokluun birliinin bilgisi ona aittir. Zatn, özü gerei âlemin varl-n gerektirdiini kabul eden de böyledir: Bu bilgi. Cuma namaznda

ya da tecellisinde Allah’tan bu kulun kalbine gelen eyi ortaya çkarmaz.

Çünkü bu namaz, varlnda ve hakikatinde Bir’e ilâve olan eye daya-

nr, Dolaysyla Cuma, [batn anlamyla] ilahi isimler mertebesinden-
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dir. Çünkü bu namaz, dier bütün namazlardan farkl olarak, tek kiiyle

klnamaz. Dier namazlar ise yalnz klnabilir.

Cuma namaznn dndaki her namaz, balama tekbirinden son se-

lama kadar [bütün unsurlaryla] namaz olmas bakmndan Cumann
salad bilgiyi verirken ayn zamanda Cuma’nn salayamad bilgiyi

de verir. Söz konusu bilgi, mutlak anlamda müstani olan Hakkn bir-

liinin bilinmesidir. Bunun yan sra baka bir bilgi de, nispet (bant)
ya da niteliklerin tek hakikate dönmesinin bilinmesini verebiliriz. Bunu

bilmelisin!

FASIL ÇNDE VASIL

Cuma Kime Farzdr?

Bilginler, Cuma namaznn farz namazlarn vacip olduu kimseye

vacip olduu fikrine varm, sonra da dört art daha eklemilerdir. Bun-

larn ikisinde görü birliine varmlar, ikisinde ise görü ayrlna
dümülerdir. Görü birliine varlan artlar, erkek olmak ve salktr.

Cuma namaz kadna ya da hastaya farz deildir. Görü ayrlna düü-
len artlar ise, yolcu ve köle olmaktr.

Baz bilginler, Cuma namaznn yolcuya farz olduunu kabul et-

mitir ki, ben de bu görüteyim. Cuma namaz köleye de farzdr. Dola-

ysyla kölenin bu namaz için hazrlanmas gerekir. Efendisi onu engel-

lerse, efendi ‘Allah yolundan alkoyanlardan’ olur. Baz bilginler ise,

yolcuya ve köleye Cumann farz olmad görüündedir. Hz. Peygam-

berden gelen bir rivayette öyle denilir: ‘Cuma namaz dört kiiye farz

deildir. Köle, kadn, çocuk ve hasta.’ Baka bir rivayette ise, be kii

denilmi ve yolcu da zikredilmitir.
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VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Cuma namaznn geçerlilik art, birden fazla cemaatin bulunmas

olup tek kiiyle klnamayacana göre, bilmelisin ki: Akl, Allah’n zat-

na.özgü bir birlii olduunu bilir. Bu birlik ile mümkünlerin [var olu-

unu] istemek arasnda hiçbir iliki yoktur. Daha önce bunu belirttii-

miz gibi akll da bunu bilebilir. Dolaysyla, bu ‘mutlak birlik’ yönün-

den akln âlemin varlnn (meydana gelebileceini) düünmesi imkân-

szdr. Bu nedenle, ‘Cuma namaz’ vastasyla, mümkünün bu mutlak

birlik sahibinin varlndan neyi istediine bakmaya yönelmesi gerekir.

Böylece insan, O’na meluhu isteyen ilah olmas yönünden bakar. Bu

ise, ‘cemaat (çoul)’ vastasyla geçerli olabilen baka bir bilgidir. Baka

bir ifadeyle bu bilgi, kantlarn oluturulmas ve düzenlenmesine bal-

dr.

Böylece Cuma namaz, akllnn nitelendii akl artna göre vacip

olmutur. Kadn, ‘akl ve din bakmndan eksik’ saylr. Gerçekte kadn-

da eksik olan akl, bu ‘zati birlii’ bilmektir. Böylece Cuma namaz, er-

kee farz olmutur. Erkek olmak, söz konusu birlii bilmek ile O’nun

ilah olduunu bilmeyi birletirmektir. Kadnn akl ise, bu mutlak birlik

bilgisinden eksik kalm, bu nedenle bu birlik ile ilah olmas bakmn-

dan Allah’ bilmeyi birletirmek kendisine farz olmamtr.

Baz bilginlere göre Cuma namaznn kendisinden dütüü (kendi-

sine farz olmayan) köleye gelirsek; batn yorumuyla köle, seçiminde

Allah’n zorlamasnn (cebr) farknda olan kuldur. Çünkü hakikat, ku-

lun seçiminde mecbur olduunu gösterir. Böyle bir insan, hürriyet ile

kölelii birletiremedii için Cuma namaz kendisine farz deildir.

Cuma namaznn farz olmadn söylediimiz -daha da söz edece-

iz- bütün bu insanlar, Cuma namaznda bulunduklarnda namaz klar-

lar. Aan ey, söz konusu kimselere ‘Cuma’nm farz olmasn engelleyen

bütün engelleyici durumlar için geçerlidir. Bir insan, bu engellerle çeli-

en bir hal nedeniyle engelden kurtulursa, Cuma kendisine farz olur.

Baka bir ifadeyle, daha önce kendisine farz olmayan eyi bilmek bu kez

kendisine farz haline gelir. Örnek olarak, kemal derecesine ulaan Mer-
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yem ve Asiye’yi verebiliriz. Bu dereceye ulamalaryla, zata özgü birli-

in bilgisi ile ilahln birliinin -ki çokluun birlii demektir- bilgisi

kendilerine farz olmutur.

(Cuma’nn farz olmad) Hasta ise, sebepleri benimsemeyen ve

onlarn (konulu) hikmetini bilmeyen demektir. Böyle bir insan, ‘salk

makam’nda deildir. Çünkü sebeplerin hikmetlerinin salad ölçüde

Allah’ bilmeden yoksun kalmtr. Hali bu bilgiyi vermeyip durumu

(zat niteliklerden) tecridine zarar veren ve (bu nedenle) hakknda kor-

ku duyulan birisyse, sebeplerin bilgisinin hikmetleri ile (zata ait) tevhi-

di sebeplerden soyutlama bilgisini bir araya getirmek zorunda deildir.

Yolcuya gelirsek, yolculuk Cuma namaznn farz olmamasn ge-

rektirir. Çünkü yolcu, gayenin balangc ile sonu arasndadr. Dolay-

syla o, ‘-den’ ile ‘-e
5

(-den* balangç, -e ise amaç ve hedef demektir)

arasmda bulunur. Bu durumda yolcunun içinde bulunduu durum,

‘-den’ ile amaçlad ‘-e’yi birletirmeyi gerektirmedii gibi içinde bu-

lunduu ‘-e’den baka bir ‘-e’ye gitmeyi de gerektirmez. Çünkü söz ko-

nusu ‘-e’ içinde, ‘-den’ gizlenmitir. Dier ‘-e’ olmasayd, ilk ‘-e’nin

içinde ‘-den’in bulunduunu bilemeyecektin. Binaenaleyh, her balang-

cn bir sonu varken, bunun aksi söylenemez.

Bu nedenle, ilk ‘-den’n ayn olmas bakmndan ‘Cuma’ (zat ve s-

fadar bilgisini birletirmek) yolcuya farz deildir; Cuma’nn yolcuya

farz olduunu
,
kabul edenler ise, ilk, ikinci, üçüncü ve sonsuza kadar

‘-e’lerin içerdii ‘-den’i dikkate alan kimselerdir. Yoldaki konaklama yer-

leri ve duraklar (menzü ve makamlar) olmasayd, -den’e ait bir son dü-

ünülemezdi. ‘-e (ila edat)’ bir ‘-den’ isterken ‘-den’ ‘-e’yi istemez.

(Cumann farz olmad kimselerden çocuk anlamndaki) Sabi, do-

asna yönelen ve doasndan bakasn bilmeyen kimse demektir.

Onun ‘sabi’ olmas, bu nitelie baldr. Dolaysyla çocuk, ban kendi

hakikatinin bilgisine kaldramaz. Hâlbuki söz konusu (zat ve nitelikle-

rin birliini birletirmek anlamndaki) cemiyeti bilmek, kendi hakikatini

bilmekle mümkün olabilirdi. Bu nedenle, sabi’ye (çocuk) ‘cuma’nn farz

olmadn geçerli saydk.
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FASILÇNDE VASIL

Cumann artlan

eriat bilginleri, vakit ve ezann dnda Cumann artlarnn daha

önce zikrettiimiz farz namazlarn artlaryla ayn olduu konusunda

görü birliine varm, vakit ve ezan konusunda görü ayrlna dü-

mülerdir. Onlar, Cuma’ya özgü artlarda da görü ayrlna dümü-
lerdir ki, bunlar zikredeceiz.

VASIL

Cuma’nn Vakti

Baz bilginler, Cuma’nn vaktinin (günein tepe noktasndan batya

yöneldii) zeval vakti, baka bir ifadeyle öle namaznn vakti olduunu

kabul etmitir. Baz bilginler ise, vaktin zeval vaktinden önce olduu
görüündedir. Ben ise, bu iki vakit arasnda serbest brakld görü-

ündeyim.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumü

Allah, öyle buyurur: ‘Rabbini görmez misin? Gölgeyi nasl uzatm-

tr7 ' Bu ayetin ardndan ise ‘Sonra günei gölgeye delil yaptn buyurdu.

Allah, kendisine bakmamz emretti. Bu balamda Allah’a bakmak,

O’nu bilmek, fakat ‘gölgeyi uzatmas’ bakmndan O’riu bilmektir. Göl-

geyi uzatmas, senin d varln ortaya çkarmas demektir. Ru ma-

kamda ‘zatnn birlii’ yönünden Allah’a bakamazsn. O’na ancak delil

olman için seni var etmesinde ‘fiilinin birlii’ bakmndan bakabilirsin.
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Bu ise, (niteliklerin birlii anlamnda) ‘cuma’ namaz demektir. Çünkü

Cuma namaz tek kii tarafndan klnamaz. Klnabiime art, bire ila-

vedir (iki ya da üç kii, batn yorumda ise zata. eklenen nitelikler). Bu

ilahi bilgiyi dikkate alan, zeval vaktinden önce namazn klnabileceini

kabul eder. Çünkü insana bu haldeyken Rabbine bakmak emredilmitir.

Namaz klan ise, Rabbiyle konuur ve kblesinde O’nu karsna getirir.

Ayetteki ‘ona’ zamiri, en yakn kelimeye döner ki, o da gölgedir.

Baka bir yorumda ise zamir er-Rab ismine döner. Zamirin er-Rab ke-

limesine döndürülmesi daha yerindedir. Çünkü Allah, kyamet, günü

görülüünc güne ile örnek vermi, peygamberinin dili vastasyla ‘ö-

len vakti günei gördüünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz’ buyurmutur.

Burada, (günein tepe noktasnda bulunduu) ‘istiva’ vaktinde gölge-

nin, sahibinde dürülmesi kastedilir. Bunun nedeni,n bakann ben-

liini kuatmasdr. Bu durum, kiinin Rabbini görürken kendisini

görmemek halidir (fena).

Allah ,

£

onu kendimize kolayca çekeriz

”

buyurur. Bu ise, günein tam

tepedeki (istiva) bulunuudur. Sonra günein batya yönelmesiyle göl-

genin uzamas yinelenir. Bu ise zeval vaktinden sonradr. Böylece Allah,

müahededen sonra gölgenin uzamasn insana bildirdii gibi, müahe-

deden önce de ilk uzamay ona bildirmiti. O hal bu haldi. (Bu durumu

dikkate alan kii), Cma’nn vaktinin zeval’den sonra olduunu kabul

eder. Çünkü ‘gölgeyi uzatmas’ bakmndan Rabbi hakkndaki bilgisi bu

vakitteyken geçerlidir. Burada ayetteki ‘ona’ zamirini Rabbe döndür-

mek daha uygun görünür. Çünkü günein doumu (tulu’) vaktinde ki-

'

i, gölgenin uzamasn gözleyerek onun uzamasndaki sebebin ne oldu-

una bakar. Kendi varln gölge ve güne arasnda bir engel olarak

görür. Günee bakar ve gölgesinin uzamasnda günein nasl bir etkisi

olduuna anlar. Böylece ‘bakma’da gölge, günee delil iken güne de

gölgenin uzamasna delil olur.

Bu bilginin farkna ise, ancak ‘istiva (tepe noktas)’ snrnda bulu-

nan varabilir. Ardndan, günein batmaya yönelmesiyle gölgenin zatn-

dan yava yava uzayn görür. Bu durumda günei gölgenin uzamas-

nn delili yapar. Böylece günein batya yönelmesi, gölgenin uzamasnn

benzeri iken gölge de günein zat gibi olur. Bu durumda günein bat-

maya yönelmesi, gölgenin uzamas gibidir. Gölgede etkin olan ise, gü-
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ncin batya yönelmesidir. Gölgeyi ortaya çkaran ise, senin varlnla

birlikte günetir. Böylece burada senin varln, Hakkn zan için ilahlk

konumunda bulunur. Çünkü Hak, âlemi zat olmas yönünden deil,

ilah olmas yönünden var etti.

Dostum! Varln bakmndan zatnn konumuna bak da onun ne

kadar yüksek bir konumda olduunu gör! Senin varln. Hakkn varl-

dr. Çünkü Allah, ‘her eyi hak ile yaratt.’ Günein senden uzakla-

masyla (senden meyletmesi) da, senin gölgen uzar. Dolaysyla bu ten-

zih bilgisidir. Allah, kendisine inanman için bunu bir delil yapt. Çünkü

güne, senden uzaklar. Senden uzaklat ölçüde ise, senin O'nun

benzeri ya da O’nun senin benzeri olmadna dikkatini çeker. u var ki

güne, kendisini görmekten seni perdeler. Dolaysyla o, Hakltn zatna

yaraan ‘mutlak tenzih’tir.

Ayn eklide, güne doarken ve ‘istiva’ snrna yükselmeyle seni

talep ederken senin gölgen peyderpey silinir, Güne, en yüksek derece-

ye çkarken seni yok edip sileceini sana öretir. En sonunda da, göl-

genden baka bir ey kalmaz. Bu durum, {batm anlamyla) senden do-

lay eserlerin yok edilmesidir. Bu nedenle, gölge bulunmad için gü-

ne tepe noktasndayken namaz klmak farz klnmamtr. Bu vakitte

kim namaz klacaktr ki? Ya da, güne banda bulunduu halde nama-

znda kime yöneleceksin ki?

Bu nedenle Hz. Peygamber Medinelilere ve Medine’nin paralelinde

olanlara öyle demitir: ‘Douya yönelin!’ Yani, namazda kbleye dö-

nerken douya yönelin. ‘Batya dönmeyin.’ Yani, doduu yönden gü-

nei gözetleyin. Çünkü güne doar ve sizi sizden yok eder. Bu durum

da ne bir makam ve ne de bir eseriniz kalr. Allah öyle buyurur: ‘Ey

Yesribliler! Sizin makamnz yoktur* Hz. Peygamber, batya yönelmenin

aksine, bunun en erefli makam olduuna dikkat çekmitir. Günein ba-

tya dönmesi ise, insann kendisinde gölgenin uzamasna bakabilecei

ve kendisinden uzaklarken Hakkn tenzihi hakknda düünebilecei

bir vakittir. Günein dogmas ise, bu kanta sahip deildir. Bu nedenle

Hz. Peygamber ‘douya yönelin, batya yönelmeyin’ buyurur. Baka bir

ifadeyle Allah hakkndaki bilginizi bu kanttan alnz. Çünkü o, kukula-

ri ortadan kaldrmada günein batndan daha yüksek bir delildir.
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Bu husus belli olduktan sonra, öyle deriz: Kim günein tepe nok-

tasndan batya yönelmesinden (zeval) önce Cuma namazn klarsa

doru yapm olaca gibi bu vakitten sonra klan da doru yapmtr.

Benim görüüm, zeval vaktinden önce klnmasnn daha yerinde oldu-

udur. Çünkü zeval, hiçbir farzn klnmad bir vakittir. Hâlbuki far-

zn bulunduu vakitlerde Hakka yönelmek gerekir. Bu nedenle zeval

vaktinden önce Cuma’nm klnmas daha uygundur. Bununla beraber,

bu vakit uyuyan için ya da unutup hatrlayan kimse için farz bir nama-

zn klnma vakti olabilir. Fakat bunun böyle olmas dolayldr. (Bu

namazlarn bu vakitte klnmasnda) Geçerli olan (sebep) ise, hangi va-

kitte olursa olsun, hatrlama veya uyanmadr. Zeval öncesini vakti say-

dmzda ise, Cuma namaz öyle deildir. Böylece farz namazlarn va-

kitleri belli olduu gibi Cuma namaznn vakti de belli -olmutur. Allah

ise, kendisini müahede ve O’nunla beraber olma nimetine daraltma ve

snrlama olmakszn iaret etmi ve öyle buyurmutur: ‘Her eyi ihata

eder ,’5 Baka bir ayette ise
‘
Nerede olursanz 0 sizinledir

56
buyurur. Bunu

bilmelisin!

FASIL ÇNDE VASIL

Cuma Ezan

Allah öyle buyurur: ‘Cuma günü namaza çarldnzda Allah’ zik-

retmeye koun.
,? Namaza çarlma vaktinden itibaren namazn sevab,

bir deve kurban etmekten yumurta vermeye kadar deiir. (Cumaya

gitme sevabnn yumurta infalu sevab sayld) bu vakit, hatibin hut-

beye balama vaktidir. Günein doum vaktinden ezan vaktine kadar

camiye gelenlerin ise, geldii ana göre sevap kazanr. Bu konu, görü

ayrl bulunan bir konudur. Sevabn deve (kurban) olmas, koma
vaktinden itibarendir.

Ezana gelince, bilginlerin çounluu ezan vaktinin imamn minbe-

re oturduu vakit olduunda görü birliine varmtr. mamn önünde

bir ya da birden çok müezzinin ezan okuyup okuyamayaca hususunda

ise görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler imâmn önünde sadece
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bir müezzinin ezan okuyabileceini kabul etmitir. Bu ezan, al verii

yasaklayan ezandr. Baz bilginler ise, iki kiinin ezan okuyabileceini

kabul etmi, baz bilginler ise üç kiinin ezan okumas gerektii görü-

ündedir. Her görü sahibinin bir kant vardr ve bir rivayete dayanr.

Benim görüüm ise, Cuma ezannn bütün farz namazlarn ezan

gibi olduudur. Daha önce, namazlarn ezanlarndan söz etmitik. An-

cak iki ya da daha fazla kiinin ayn anda ezan okumas caiz deildir.

Ezan tek tek okumalar gerekir. Çünkü öyle bir ey sünnete aykrdr.

VASIL

Bu Konudaki Batnî Hüküm

Ezan ‘bildirmek’ demektir. Baka bir ifadeyle ezan, insanlarn ilah

veya hepimizin vc atalarmzn Rabbi olmas bakmndan Hakkn, kul-

larm kendisini bilmeye davet etmesi ve çarmasdr. Bu durum, Hz.

Peygamberin ‘Kendini bilen rabbini bilir’ hadisinde dile getirilir. Bura-

da Peygamber, (rabbini eklinde) tamlamayla zikretmi, genel anlamda

Hakk bilmekten söz etmemitir. Hak, bir lafz belirler ya da bir emrini

özel olarak ifade ederse, kullarndan özel olarak ifade ettii ya da o hali

tahsis ettii ya da o ifadeyle belirledii yönden kendisi hakknda dü-

ünmelerini ister. nsan bu durumlara bu gözle bakmazsa, (bilinmesi)

-amaçlanan dorudan uzaklar.

Cuma namaz, cemaatle geçerli olabilir. Buradan, namaza gelmek

ve bu özel tecelliye komay bildiren ezann tek bana klman namazn

ezanndan farkl olduunu anladk. Daha önce bunu açklamtk. He-

nüz de almadmz konu, bir, iki ya da üç müezzinin durumunu ince-

leyenlerin konumlar arasndaki farkllktr. Bize göre, bu konuda bir

belirlenim yoktur. u var ki, bir ezan gereklidir ve müezzinlerin en az

bir kiidir. Daha fazla olmas da caizdir. Fakat say fazla olduunda

müezzinler srayla okumaldr.

(Müezzinlerin says hakknda farkl düünenler arasnda) Tek eza-

na gelirsek. Cuma namazna ‘namaz’ olmak bakmndan baltan kii böy-
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le düünür. ki ezam kabul eden ise, Cuma’nn toplulukla klnan bu-

namaz olmasn dikkate alr. Dolaysyla böyle birisi, tek kiinin ezann

caiz görmez. Cuma ezann üç kiinin okuyabileceini kabul edenler ise,

bu ezann özel bir güne ve baka günlerde olmayan özel bir halde ce-

maatle klnan bir namaz olmasn dikkate almtr. Bütün günlerde farz

klnan dier namazlar ise, böyle deildir. Bu üç durumu dikkate alan

kii, üç müezzinin bulunabileceini kabul eder. Birinci müezzin £haydi

namaza’ dediinde, ikinci müezzin ‘haydin -cemaade- namaza’ der.

Üçüncü müezzin ise ‘haydin -bu günde cemaade- namaza’ der. Böylece

her müezzin, dierlerinin bildirmedii bir durumu bildirir. Bilginler,

bu durumu dikkate almtr. Bununla birlikte tek bir müezzinin ezan

okumas da yeterlidir. •

FASILLAR ÇNDE VASIL

Cuma Gününe Özgü artlar

Cuma namaznn anlarndan biri cemaatin bulunmasdr. Bilgin-

ler, cemaatin says konusunda görü ayrlna dümütür. Baz bilgin-

ler, Cuma cemaatinin imamla beraber tek kii olduunu söylemitir ki,

ben de bu görüteyim. (Cemaatin) yolcu ya da yerleik olmas birdir.

Baz bilginler ise, imamdan baka iki kii, baz bilginler imamn dnda
üç kii, baz bilginler krk kii, baz bilginler otuz, baz bilginler on iki

kii olmas gerektii görüündedir. Baz bilginler ise bir say art ko-

mamtr. Fakat onlara göre Cuma namaz krk kiiden az olduunda

caiz iken, üç ya da dört kiiyle klnamaz. Bu art, yani cemaatin says,

Cumann geçerlilik ardarmdandr. Baka bir ifadeyle bu sayede Cuma
khnabilir ve farz olur.
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VASIL

Bu Konudaki Batnî Hüküm

(Geçerli cemaatin says olarak) imamla beraber bir kiinin kabul

edilmesi (batn anlamyla), nefsin birlii yönünden Hakkn birliinin

bilinmesini kabul etmektir. Böylece kii, nefsinin birliini Rabbinin bir-

liine kant yapar. air öyle der:

Her eyde O’na ait bir ayet var

O’nun bir olduunu gösteren.

Her bir eyin ayeti, o eyin birlii demektir. Çünkü her varln
kendisine özgü ve bakasnda bulunmayan bir birlikle baka varlklar-

dan farkllamas gerekir. Bu mudak birlik, gerçekte o eyin varlnn
ve hüviyetinin hakikatidir. Buradan insan, Rabbinin kiinin hüviyetinde

özel bir nitelikte bulunduunu, bu niteliin baka birisi için olamayaca-n anlar. (Cemaatin imamla birlikte) iki kii olmas gerektiini kabul

edenler ise, kendi ikilii (efyyet, çiftlik) bakmndan Rabbinin birleni-

ini bilenlerdir. Böylcce insan. Hakkn dndaki hiçbir eyin kendi ba-

na tek olamayacan ve her eyin bakasna mhraç olduunu görür.

Öyleyse her ey, kendi hakikatinden ve kazanlm varlkla niteleniin-

den bileiktir. Söz konusu varlk hakikati yönünden o eye ait deildir.

(mam ile birlikte) üç kiinin bulunmas gerektiini kabul eden ise

-ki üç tek saylarn ilkidir- iki öncülün arada bir balayc olmakszn

sonuç veremeyeceini kabul eden kimsedir. Öyleyse öncüller formda

dört, anlamda ise üçtür. Böylece kii, Hakk ancak üçü bilmesi yönün-

den bilebileceini kabul eder ve (üçün birlii demek olan) ‘birlik (fert)’

ile Bir’e ular. Bu durum, iliki bakmndan çift ile birlie istidlal et-

mekten daha yakndr.

Cemaatin krk kii olmasn kabul edenler, Hz. Musa’nn Allah ile

bulumasn dikkate almlardr. Bu buluma, Kr'an- Kerîm’de anlat-

lan öyküden örendiiniz gibi, Musa’nn Allah’n kelamm örenmesini

salamtr. Krk sabah devam eden ihlasndan kiinin Rabbi hakknda-

ki bir bilgiyi elde etmesi de buna benzer. Bu krk gün, sûfilerü yolunda
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bilinen halvet’tir. Onlar, Allah karsnda kukudan arnmln kendi-

sinde gerçekleecei halveti Allah’n bilgisini elde etmenin arac saym-

tir.

Otuz kiiyi kabul edenler ise, Hz. Musa’nn ilk sözleme süresine

bakm ve onu bilginin snr saymtr. Ne var ki, onu bozan bir durum

meydana gelmi, bu bozulmay onarmak için on gün daha ilave edil-

mitir. Dolaysyla krk, anlam bakmndan otuzdur. Hak ile buluma

süresi bu bozulduktan kurtulmu kimsenin Allah’ bilmek hakkmdaki

gayesi, otuz günle gerçekleir. Allah öyle buyurur: ‘Musa ile otuz gun

vaatletk Hz. Peygamberin hanmlaryla arasnda geçen hadise de bu

süre zarfnda meydana gelmitir. Bu durum, kendisini Allah ile yalnz

kalmaya ve kadnlarndan ayrlmaya sevk etmitir. Hz. Peygamber ama-

cn ancak bu süreyle gerçekleebileceini bildii için bir ay elerinden

uzak kald. Bir ay tamamlandnda Hak, (elerini) serbest brakmay

dile getiren bir ayetle kendisine hitap etmi, o da onlar serbest brak-

mtr. Çünkü bu ayr kalmadaki amaç, Hz. Peygamber’e açlacak ey-

lerdi. Kendisine ‘açaca’ eylerde Hak, yöneli amacna ve sebebine gö-

re kuluyla birlikte hareket eder. lerini Allah’a brakmann kendisini

Allah ile kalmaya sevk ettii kimse, halvetinde (kayttan) kurtulma vc

mudaklama sonucuyla karlar. Böylece, Hakkn varlnn varlklara

yaylmas gibi ilahlk (âlemine) nüfiz ettiini görür. Olu âlemindeki

kcfi cn yetkini vc c üstünü budun lahi isimler ile ablaklanmak bu-

radan balar. Yoksa mümkün ile özü gerei varl zorunlu arasnda

hangi iliki olabilir ki?

(Cuma namaznn geçerlilik art olarak) Cemaatin on iki kii ol-

mas gerektiini kabul edenler ise, insann sonunu ve yüce mertebesini

dikkate almtr. Bu mertebe, on ikidir. Böyle bir insan, ayn zamanda

bileikleri deil, yaln saylarn isimlerini dikkate almtr. Bunlar on iki

tanedir: Birden dokuza kadar olan saylar le üç, kök saydr. Bu saylar,

onlar, yüzler ve binlerdir. Bundan sonra ise, ancak bu ilkelerden birle-

en saylar vardr. Öyleyse onlar yaln saylarn toplamdr. Bunu bilme-

lisin!

Sayy art görmeyip krktan az olabileceini ve krkn onda biri

olan dörtten fazla olmas gerektiini kabul edenlerin görüüne gelirsek

krk, dördün onla çarpmnn sonucudur. Dört, krkn onda biridir.
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Böyle biri kimse, krktan aa indii gibi dörtten de yukar çkm ve

onun snrnda durmamtr. Bu kii (batm yorumuyla) öyle der: Al-

lah’ bilmek, dörde eklenen ey vastasyla geçerli olabilir. Bunun en az

ise, betir. Be ise ikinci tek saydr. Birinci tek say ise kula ait olan üç

idi. Çünkü üç. Cumann üç kiiyle klnabileceini kabul edenlere göre.

Hakk bilmenin kendisinden gerçekletii saydr. Bu görü sahibi, yani

dörde ilaveyi kabul eden kimse, ikinci tekliin Hakka ait olduunu ka-

bul etmi demektir. Bu ise, kulun üçlü birliini bilmesinden meydana

gelen eydir. Meydana gelen ey ise. Hakkn mutlak birlii deil, (nite-

liklerin birlii anlamndaki) ferdiyeti (teklik) olmutur. Çünkü Hakkn

mutlak birliini herhangi bir eyin meydana getirmesi mümkün deil-

dir. (Ferdiyetin karl olan) teklik ise böyle deildir. lk tek saynn

(üç) kula ait olmas* onun delil olmas yönündendir. Çünkü kulun ken-

disini bilmesi, Rabbini bilmesini önceler. Delil ise, delil ile delilli ara-

sndaki balayc yön vastasyla delilliyle ilikilidir. Öyleyse teki (fert)

ancak tek meydana getirir (tek hakkndaki bilgiyi de tek verir). Üçten

sonra gelen ilk tek say betir. Böylcce bu görüteki insanlar, bei Hak

içii, yani Hakkn beinci ve buna eklenen sonsuz saydaki teklik merte-

belerinde bilinmesinin kant yapmtr.

Farkl durumlara göre. Cuma namaznn geçerli olabilecei cemaa-

tin saysnn batn yorumunu açklam olduk.

FASIL ÇNDE VASIL

kinci art

Bütün bilginler, Cuma namaznn yolcuya farz olmadnda görü

birliine varmtr. Bununla birlikte, Cuma klnacak mekan hususunda

görü ayrlna düülmü, baz bilginler ehir ve hükümdarn varln
art komu, baz bilginler ise bunu art görmemi, bir köyde ya da ona

benzer bir yerleim yerinde oturmay art komutur.
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VASIL

Meselenin Batnî Yorumi

Allah yolunun mensuplar iki türdür. Bir grubu, kalplerinde bu

konuda bir bilgi tayarak, her nefeste hali deienlerdir. Onlar, Allah

dilinin büyükleridir. Dolaysyla onlar, sürekli yolcudur ve herhangi bir.

yeri yurt edinmeleri imkânszdr. Onlar bu konuda iki baka sahiptir:

Bir grubu, nefesleri,.onlarn bakalamasn tatmay ve her nefesle tecel-

lilerin sürekli çeitlenmesini gözetme makamnda sabit olularna bakar.

Bu grubun bu halde sabit oluu, ‘yurt edinmek3

ifadesiyle dile getirilir.

Gerçekte böyle bir insan, iki farkl yönden ‘yerleik olan-olmayandr.’

Çünkü ‘makamszlk’, vatan edinmeyi Cuma namaznn geçerlilik ve zo-

runluluk, ardarmdan sayma makamdr. Bununla birlikte onlar, vatan

edinmede yolcu olanlardr. Onlarn bu hali, gemi sahibinin yolculuuna

benzer. Nitekim bir âir insann hayattaki gidiatn öyle betimlemitir:

Ey insan! Gidiatn bir geminin gidiine benzer

Gemidekiler oturuyor, yelkenler ise uçuuyor.

Allah adamlarndan bu mertebenin aasnda bulunanlar vardr.

Bu insanlar Halt, kendiliklerinde gördükleri duruma göre, tek bir ma-

kama -ki böyle bir ey gerçekte imkânszdr- yerletirdii kimselerdir.

(Tek bir halde kaldklarm düünmekle) onlar, ‘yemden yaratma hakkn-

da kuku içindedirler.” Öyleyse bu kimseler, bu yorumla ‘vatan edinen3

kimselerdir. Dolaysyla onlar, Cumay klar ve (yerleik olmay) Cu-

mann geçerlilik ve.zorunlululc art sayarlar.

Hallerde ve müahede mertebelerinde yer deitiriine bakan ise,

‘vatan edinmeyi’ (Cuma namaz için) art görmez ve -yerleik olmakla

deil- cemaatin saysyla Cumann geçerli ve zorunlu olduunu kabul

eder. Söz konusu kii, bir halde yerlemenin imkânsz olduunu ‘zevk’

bakmndan görür. Kendisine göründüü kadaryla, yolculuunun (de-

nizdeki bir) geminin sahibinin (yolculuu) gibi olduunu bilir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Tek Bir ehirde ki Cuma Namaz

Bilginlerimiz tek bir ehirde iki Cuma klnp klnamayaca husu-

sunda görü ayrlna dümütür! Baz bilginler bunun caiz, baz bil-

ginler ise caiz olmad görüündedir. Ben de caiz olduu kanaatinde-

yim. u var k bu konuda gönüle ifa bir deerlendirme yoktur. En uy-

gunu olmamasdr. Baz bilginler Cuma için ehri art komu, baz bil-

ginler art komâmtr. Ben de, art olmad görüündeyim. Baz bil-

ginler, mescidin çats olmasn art komu, baz bilginler ise, bunu art

komâmtr. Bütün bu durumlarda. Kitap ve Sünnetten herhangi bir

nas yoktur. Öyleyse cemaat geçerli sayya ulatnda. Cuma namaz

farz olur.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

; Tek bir ehir, batn yorumda insann zat demektir. Çünkü insan

kendi bana bir ehirdir. Hayr! nsan, bütün bir âlemdir. nsann zat,

latif ve kesif (youn) olmak üzere ikiye ayrlr. Tecelli insan üzerinde

farkllarsa, bu durumda duyusal ve görüntü olarak ez- Zahir isminde,

mana ve nezihlik bakmndan ise el-Batn isminde tecelli gerçekleir.

Çünkü insan bu halde iki tecelliyi de kabul etmek zorundadr. Ebu Said

el-Harraz’a ‘Allah' neyle bildin’ denilmi, o da ‘iki zdd birletirmesiyle

bildim’ demi ve sonra da ‘0, lktir, Sondur, Zahirdir ve Batndr" 0 ayetini

okumutur. Böyle düünen kimseye göre, tek bir ehirde iki ya da daha

fazla Cuma namaz klnabilir.

Bazen hak, insann nezdindeki isimlerin her birinde müahede edi-

lebilir. Her bir ismin dierinde bulunmayan bir. âlemi vardr. Böyleçe

insann zatnda, kendiliindeki âlemlerinin farkll nedeniyle pek çok

‘cuma klnr.’ Her bir ismin kendi âleminde ve ‘cemaati’nde hükmü ve
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otoritesi vardr. ehir ise, tektir (insan). Böylece ehir, sultan, yerleme,

yolculuk tek bir halde ve tele bir durumda insan adna gerçeklemi

olur. ‘nsan
5
denilen ey budur. nsann cismi küçük, anlam (mânâ yö-

nü) büyüktür.

lahi isimlerde ve mümkün hakikatlerde çeitlenen bu gibi tecellile-

ri gören kimse ise, bir ehirde iki Cumann klnabileceini kabul et-

mez. Söz konusu kii. Hakkn ‘Son
5 olduu yönden ‘lk

5

, ‘Batn
5 olduu

yönden ‘Zahir’ olduunu görür. Bütün isimler için de ayn eyi görür.

Bunun nedeni, ilahi isimlerin anlamlan ile ve mümkün varlklarn çeit-

lenmesine bal olaak, kendiliindeki durumun geniliidir. Ilali isim-

ler, varlk bakmndan tek bir hakikat olsalar bile, nispetler yönüyle ço-

alrlar. Allah ehli olan her arif vaktinin ve baknn' gereiyle amel

eder. Bü nedenle öyle denilir: Sûfi, vaktinin oludur.

FASIL ÇNDE VASIL

Hutbe

eriat bilginleri, Cuma gününün hutbesi hususunda görü ayrl-
na dümütür: Hutbe namazn geçerlilik art ve namazn vazgeçilmez

bir esas mdr, deil midir? Bilginlerin çou, hutbenin art ve bir esas

olduu görüündedir. Baz bilginleri ise, hutbenin farz olmad görü-

ündedir. Ben de o kanaatteyim. Gerçekte ise, bu konuda bir rivayet

vardr. Hz. Peygamber hutbenin farz olmadn belirtmedii gibi aksi-

ni de dile getirmemitir. Bilakis, tevatür (güvenilir bir rivayet) ile pey-

gamberin Cuma günü sürekli hutbe okuduu aktarlr. (Hutbenin)

Farz olmas bir hüküm olduu gibi terki de bir hükümdür. Bu nedenle,

onu farz saymamz gerekmedii gibi vacip olmadn söylemek de zo-

runlu deildir. Böyle bir ey, Allah’n izin vermedii bir hükmü koy-

mak anlamna gelir.

Bizim iyice aratrlm görüümüz, hutbe hakknda çekimser kal-

maktr. Bununla beraber, hutbeyi yerine getirmek gerekir. Çünkü Hz.

Peygamber, Cuma namazn hutbeyle kld gibi bayram namazlarn
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da hutbeyle klard. Bununla beraber, bayram namazlarnn veya hutbe-

lerinin farz olmad konusunda görü birlii içindeyiz. Hz. Peygam-

ber, her bayram namaznda namaz klm ve hutbe okumutur.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Hutbe okumak, öüt vermek için emredilmitir. Hatip, Hakkn

dâvetçisi, kapsnn bekçisi ve Hakkn kulun kalbindeki vekilidir. Kendi-

siyle konumaya hazrlanmak için kulun kalbini Allah’a çevirir. Bu ne-

denle hutbe. Cuma namazndan önce okunur. Müminlerin annesi Hz.

Aie bir rivayette hutbeyi öyle nitelemitir: ‘Cuma namaznda hutbe

iki rekâtn yerini tutar.’ Cuma namaz yolcu namaz gibi iki rekâttr. Bu

nedenle hutbe (namazda) Hak ile konumaya hazrlanma maksadyla

namazn öncesine yerletirildii gibi öüt ve hazrlanmak niyetiyle nafi-

le namaz da farz namazn öncesinde klnr. Çünkü eriat, gerçekte farz

ibadeti dikkate alr. Bu nedenle bütün farz namazlarn bamda nafile

klmak sünnettir. >

Dikkat ediniz! Hz. Peygamber’e gece namaz farz klndnda, far-

za durmazdan önce iki rekâtlk hafif bir namazla balard. Bütün bun-

lar, farz ibadeüe çarld Hak ile konumaya, O’nu müahedeye ve

gözetmeye kalbi hazrlamak amac tar. Çünkü insandan istenilen ey,

farzdr ve nafilenin gayesi de odur.

Yolda uyankl esas sayan Herevî vb. kimseler, hutbeyi farz kabul

eder. Onlara göre hutbe, namaz için abdest almann uyarc olmasna

benzer. Amacn namaz olduunu ve namaz için kalkmay uykusu hafif

insann uyanmas sayanlar ise, hutbeyi yerine getirilmesi uygun olan bir

sünnet kabul eder. Hz. Peygamber hutbe hakknda kesin bir hüküm

vermese bile, onu tevik etmitir. Binaenaleyh (namazda Hak ile) ko-

numak için konumadan önce uyanmak, konuma esnasnda uyanmak-

tan üstündür. Çünkü ikinci durumda önceki uyku konumay etkileye-

bilir.
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Allah öyle buyurur: 'Ey iman edenler /’ Cuma günü namaza çarld-

nzda Allah’ zikretmeye kounuz Burada zikir derken hutbe kaste-

dilmi olabilir. Çünkü hatibin ne söylediini iitmek için hutbe esna-

snda susmak emredilmitir. Dikkat ediniz! Müezzinler hakknda öyle

denilir: ‘Müezzinler en uzun boylu insanlardr.’ Boyun, sesin yükseldi-

ini duyurmak için nefesin gidi geli yoludur. Bu durum, ‘boyun

uzunluu’ ile ifade edilmitir. Hak ezann anlamm bana gösterdiinde,

gözün ulaabildii yere kadar her kelimede bulunan ve duyuyla snrla-

nan iyilikleri gördüm. Müezzinler, Allah ve peygamberinin emriyle Al-

lah’a çaran cn erdemli topluluktur. Hz. Peygamber ümmetine ac-

mam olsayd, hiç kukusuz, kendisi de ezan okurdu. Peygamber ezan

okuyup ‘haydin namaza’ deseydi ve bunu duyanlar namaza gelmeseydi,

hiç kukusuz günahkâr olurlard. Hâlbuki peygamber ‘müminlere kar
merhamedi ve hogörülüdür.’

‘Allah'n zikrine komak’ derken hutbenin kastedilmi olabileceini

söyledik. Çünkü namaz özü gerei ‘taknlk ve münkerden engeller.’

Ayette geçen taknlk, gözüken itaatsizlik eylemi, münker ise kalplerin

yadrgad eylerdir. ‘Allah' zikretmek en büyüktür.’ Baka bir ifadeyle

namazda Allah’ zikretmek, namazn içindeki eylemlerin en büyüüdür.

Yani, (Allah’ zikretmek eklinde) namazdaki söz, insann fiillerinin en

üstünüdür. Çünkü namaz bir takm fiil ve sözleri içerir. Raz bilginlerin

Allah’ zikretmeyi hutbe diye yorumladklar aktarlmtr.

FASIL ÇNDE VASIL

Hutbeyi Farz Sayanlarn Hutbenin Miktar Üzerindeki Gö-

rü Ayrlklar

Baz bilginler. Cumada okunacak hutbenin dinen hutbe ad verile-

cek eylerin en az, baz bilginler iki hutbenin art olduu, baz bilginler

ise Arap dili bakmndan hutbe denilebilecek eyin en aznn farz oldu-

u görüündedir. ki hutbeyi kabul edenler, hatibin iki hutbe arasnda

oturmasn gerekli görür. Bu hutbelerin her birinde önce ayaktayken

Allah’a hamd eder, Peygambere salat ve selam getirir, Allah’tan kork-
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may tavsiye eder. Sonra birinci hutbede Kur'an- Kerîm’den birkaç

ayet okur, ikinci hutbede ise dua eder.

VASIL

*

Meselenin Batnî Yorumu

Minber basamaklarnn batn anlam, makamlardr. Onlarda yük-

selmek, Allah’a sülük makamlarnda yükselmek demektir. Yükseldikçe

dua eden kii, basiret kazanr. Nitekim minber basamaklarnda yüksel-

dikçe hatip de gözüyle cemaati görür. Hatip kör ise (batini anlamda

bu) basiretten yoksun olarak Allah’a çaran kii demektir. Böyle bir in-

san taklitçidir.

Hutbeye gelirsek, birinci hutbede Allah’a layk övgü dile getirilir,

ayete dayanan kandarla Allah’a yaklatran eylere tevik edilir, ikinci

hutbede ise dua, edilir, zelllikten ve yoksunluktan snlr, Allah’tan hi-

dayet ve baar istenir ve bunun için yakarlr. Baarnn konusu, ilk

hutbede zikredilen ve (kulun diliyle) emredilen eyleri yerine getirme-

dir. Hutbe okurken ayakta olmaya gelirsek, birinci hutbede, korkutma,
s

vaat ve tehdit eyleminde Hakkn vekili olarak ayaa kalklr. Bu yönüyle

ilk hutbede ayaa kalkmak, (gerçekte) doru bir davetle Hakkn ayaa

kalkmasdr. kinci hutbede kalkmak ise, cömert bir efendinin önünde

kulun ayaa kalkmasdr. Kul, birinci hutbede kendi diliyle söyledii

tavsiyelerini yerine getirmek üzere Allah’tan yardm diler.

ki hutbe arasnda oturmak, hatibin diliyle kullarna yapt öüt-

lerde Hakka vekil olmann gerei olan makam ile dosdoru yola ula-

may istemek ve hedeflemenin gerei olan makam ayrt etmek amac

tar. ari’den (Peygamber) hutbenin farz olup olmad ya da hutbede

söyleneceklerle ilgili bir ifade' gelmemitir. Bu konuda, ari’den aktar-

lan ey, sadece hutbe okumu olmasdr. Bu nedenle, bize göre dinen ya

da dil anlamyla ‘hutbe okunur’ diyemeyiz. Biz Peygamberin yaptna
bakar ve -zorunluluk saymakszn- Sünnete uyarak yaptn yaparz. Al-

lah ise, bu konudaki bilgisine göre yaptmz kabul eder (ya farz ola-
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rak veya baka bir hükümle). Allah öyle buyurur: ‘Allah'n peygambe-

rinde güzel örnek vardr

.

m Baka bir ayette ise
£

De ki Allah’ seviyorsanz

bana uyun, 0 da sizi sevsin’
13
buyrulur.

Binaenaleyh sünnetinde ve bize farz kld hususlarda Peygambere

uymak zorundayz. Bu nedenle, peygamberin farz yapt konularda Al-

lah’tan iki farz sevab alrz: Birincisi (peygambere) uyma farz, kincisi

ise uymann gerçekletii fiilin farzldr. Peygamberin -farz deil de-

sünnct yapt fiillerde ise, bir farz ve bir sünnet sevab alrz. Bunlar,

uyma farz ve ari’nin farz yapmad sünnetin sevabdr. Söz konusu

fiil, bir takm farzlar içerdiinde ise, içerdii farzlar nedeniyle farz seva-

b alrz. Buna örnek olarak nafile namaz ya da nafile hacc verebiliriz.

Çünkü bunlar, bir takm farzlar ve sünnetleri içeren bir ibadettir. Hâl-

buki gönüllü olarak sadaka vermek, herhangi bir farz içermez. Öyleyse,

her amelde o amelin gereine göre Allah’n yapana vaat etrii iyilikle

ödüllendiriliriz. Dolaysyla peygambere uymak, zorunludur. Bunu

bilmelisin!

Arif, ilahi isimlerle ahlaldanarak minberin basamaklarn yükseltir.

Bunlarn arasnda el-Kadir ve el-Alim isimlerinin basamaklar gibi yük-

sek basamaklar bulunduu gibi el-Muktedir ve ‘ta ki bilelim’ ifadelerin-

de olduu gibi alt basamaklar da vardr. Peygamberin minberi üç ba-

samaklyd. ilahi isimler de üç mertebedir. Her basaman bir mertebe-

si vardr. Birinci mertebe -baka bir eye olmakszn- sadece zata delil

olan isimler, kincisi tenzih niteliklerine delil olan isimler, üçüncüsü ise,

fiil sfadanna delil olan isimlerdir. Dördüncü bir mertebe yoktur. Bü-

tün bu isimler, âlemde ortaya çkmtr. Buna göre, zat isimleri ilgiye

konu olabilir (taalluk), fakat ahlaklanlamaz. Tenzih sfatlarnn isimle-

riyle ise, Hakkn mertebesi takdis ve tenzih edilir. Kul ise, kendisine ya-

rar ekilde bu isimlerle ahlaklanr, ,Bu balamda kul Hakkn celalini

yaratlmn niteliklerinin kendisinde bulunmasndan tenzih ettii gibi

kendileriyle ahlaklanrken bu tenzih isimleriyle nefsini kadimlik ve mut-

lak müstanilik özelliklerinden tenzih eder. Fiil sfadarnn isimleriyle

ise kul Rabbini birler ve yaratklarndan hiç kimseyi onun fiiline ortak

komaz.

lahi mertebede zikredilenlerden baka bir ey (isim türü) olmad
gibi insanda ya da imkân âleminde de zikrettiklerimizden baka bir ey
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yoktur. Öyleyse kul kölesi olduu kimsenin Rabbi olamayaca gibi

Rab de kul olmaz. Haa! Olabilecek âlemlerin en mükemmeli ise bu

âlemdir. Çünkü âlem, Allah'a yetkin delil olduu gibi Haklan kendisiy-

le ve âlemle ilikilendirdii her eyi de içerir.

öyle iddia edebilirsin: Bir rivayette Hz. Peygamber ilahi isimlerle

(dua ederken) ‘ya da bilinmeyen ilminde kendine ayrdn isimler

hürmetine’ demitir. Bu ifade, (bütün isimlerin zuhur ettiinden) baka

bir duruma kant olabilir. Buna kar öyle cevap veririz: (Öyle bir isim

olsa bile) Bu ismin ya Allah’a, ya Allah’tan bakasna ya da Allah’a ve

Allah’tan bakasna iki farkl yönden ve anlamla delalet etmesi gerekir.

Burada üçüncü bir ksm yoktur. Bu ksmlarn her biri ise, anlamlarn

bildiimiz isimlerde gerçeklemitir. Çünkü bilmediimizi (var sayd-

mz) o isim, ya bir tenzih niteliine -ki tenzih niteliklerini bliyoruz-

ya da bir fiil niteliine -ki onu da biliyoruz- ya da anlam yaratlmlarda

bilinen bir nitelie delalet eder. Bu son duruma örnek olarak, sevinmek

ve armay verebiliriz (bu fiillerle ilgili bir isim yoktur). O halde bil-

mediimiz bir ismin olabilecei nihai durum, delil olmada âleme

(âlemdeki isim türlerine) benzemesidir. Bu âlem gibi sonsuz sayda

âlemin var olmas mümkündür. Binaenaleyh i, hakikatler yönünden

âlemden meydana gelen eyle snrlanmtr. Bunu bilmelisin!

FASILÇNDE VASIL

Hutbe Esnasnda Susmak

nsanlar Cuma namaznda imam hutbe okurken susmann gereklii

konusunda üç görüe ayrlmtr. Baz bilginler, susmann her durumda

vacip olup bunun hutbenin zorunlu bir hükmü olduunu kabul etmi-

tir. Baz bilginler ise, hutbede Kur'an- Kerîm okunmasnn dnda ko-

numann caiz olduu görüündedir. Baz bilginler ise, hutbeyi duyan

ile duymayan ayrt etmitir. Duyan kii, susmaldr. Duymayann dua

okumas (tesbihat) ya da herhangi ilmi bir konudan söz etmesi caizdir.

Çounluk, hutbede konuulduunda namazn bozulmayaca hususun-

da görü birliine varmtr.



32 Fütûhât- Mekkiyye 4

bn Vehb’in öyle dedii aktarlr: ‘(Hutbe esnasnda) konuann

namaz (sevab) dörtte bire iner.’ Susmann zorunlu olduunu kabul

edenler ise -ki onlar çounluktur- üç görüe ayrlmtr: Bir ksm hap-

rana (yerhamükelllah) denilebilecei ve selam alnabilecei görüün-

dedir. Evzaî ve Sevrî bu görütedir. Baz bilginler ise, her iki durumu

da caiz görmemi, baz bilginler bunlar ayrarak sefam almay caiz

görmü, haprana duay ise caiz görmemitir.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Vaaz. ve hatrlatmann amac, vaiz ve hatibin söylediklerine kulak

vermektir. Söz konusu kii, Allah’a çaran hatiptir. Dolaysyla konu-

urken ona kulak vermek, Allah’n kulunun diliyle bildirecei eyleri

örenmeyi salar. Hatip hakkn vekilidir. Bu durumda kullarna konu-,

an adeta Haktr. Bu nedenle, selam almak ya da Allah’a hamd ettiinde

haprana dua etmek gibi emredilen durumlarn dnda, susmak ve ha-

tibi dinlemek zorunludur. Öyleyse konuann (gerçekte) Hak olduunu

kabul eden kimse, hatibi duyabiliyorsa özellikle hutbede Kuran Ke-

rîm okunurken susmas gerekir. mam duymadnda ise, bizzat hati-

bin megul olduu Allah’ zikretmek, Ö’na hamd etmek, nefsine öüt
vermek ve onu zorlamak, Allah’ nimederini nefsine kabul ettirmek ve

Kur’an- Kerîm okumak gibi ilerle megul olmas gerekir. Fakat bütün

bunlar ‘Fsltnn dnda, sesler Rahman’m karsnda kei lir
"4

ayetinde be-

lirtildii tarzda yaplmaldr. nsann Allah’ zikretmesi de böyle (sessiz)

olmaldr. nsan, hatipten uzak kald ya da sar olduu için hutbeyi

dinleyemeyebiiir. Öyleyse insan, kendisine öüt verendir.
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FASIL ÇNDE VASIL

mam Hutbe Okurken Rükû Edilir mi?

Bilginler böyle bir durumdaki kii hakknda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginler, rükû edebileceini söylemitir ki ben de bu gö-

rüteyim. Baz bilginler ise rükû edemeyecei görüündedir.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Rükû, Allah için eilmek (hudu’) demektir. Bu anlamyla rüku,

gaflete dümeksizin Allah’ zikrettii sürece bütün âleme farzdr. nsa-

nn ve cinlerin dndaki herkes Allah’ zikreder ve O’nun övgüsünü

tespih eder. çimizden birisi Allah’ zikrederken kalbi korkmaz ve zikri

esnasnda eilmezse, ilahi mertebeye layk hürmeti ve saygy yerine ge-

tirmemi demektir. Öyle bir insan, bedeninin bütün parçalarnn ve or-

ganlarnn gereine yönelmi demektir.

Mescide girmek, hatibi görmek ve namaza niyetlenmek gibi fiille-

rin Cumaya gelen kimseye Allah’ zikreden olduunu hatrlataca ke-

sindir. Allah tercüman olan peygamberine -ki onu ‘Peygambere itaat

eden Allah’a itaat etmitir
’15 diye nitelemitir- insana oturmazdan önce

mescidi .selamlama namaz klmay emretmitir. Bu emrin kalktna da-

ir bir yasaklama da aktarlmamtr. Bununla birlikte insan (hutbe oku-

nurken) rükûya gittiinde, tekbirini açktan getirmedii gibi açktan bir

ey de okumaz. Aksine, onu olabildiince gizli yapar ve duyurmaz.

Özellikle hatibi duyuyorsa, ‘tahiyye’ye (mescidi selamlama rükusu) bir

ilave yapmaz.

Hutbe okunurken mescide girenin selam vermesi caizdir. Hiç kim-

se bunu yanl saymad gibi camiye giren kii selam vermek zbrunda

da deildir. Bu konudaki emir, selam vermek deil, almayla ilgilidir.

Öyleyse mescide girerken rükû etmek daha caizdir. Çünkü mescide gi-
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renin oturmazdan önce namaz klmasyla ilgili emir vardr. Namaz da
c

en hayrl ibadettir.’ Fakat camiye giren kii, iki rekâta hiçbir ey ekle-

mez. Gücü oturmamaya yeterse, rüku yapmas gerekmez. Oturmak is-

terse bu gereklidir. Çünkü insafl olunduunda, mescide girdiinde rü-

ku edene kar .çkacak kimse yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

mam Cuma Namaznda Ne Okur?

nsanlar bu konuda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler Cu-

ma namaznn dier namazlar gibi olduunu ve belirli bir sure okuma-

nn art olmad görüündedir. mam, kolayna gelen sureyi okur. Baz

bilginler ise, peygamberin genellikle okuduu sureyi okumay art

görmütür. Bu sureler, birinci rekâtta Cuma, ikinci rekâtta ise

Münafkun suresidir. Münafktn suresi yerine aiye suresini de okur-

du. Birinci rekâtta A’la, ikinci rekâtta ise aiye suresini okuduu ol-

mutur. Benim görüüm, bu konuda bir snrlama bulunmad ve pey-

gambere uymann daha yerinde olduudur.

VASIL

Batnî Yorum

Namazda kendisiyle konuulan Allah, konuan ise kuldur. Kuran

Allah’n kelam olduu gibi Allah’n her sözü de güzeldir. Fatiha sure-

sini okumak zorunludur. Sure ise Allah katndaki yüz on üç menzilden

her biridir. Kur'an- Kcrîm’in sure vc ayetlerinin birbirine göre daha

deerli olduu rivayetlerde sabittir. Bu durum, okuyucu için içerdikleri

ödülle ilgili bir durumdur.
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Ayete’l-Kürsi’nin ‘Kur'an- Kerîm’in ayetlerinin efendisi olduu’ ri-

vayet edilir. Çünkü Ayete’i-Kürsi’den baka içinde Allah’n on alt yerde

gizli ve açk bir ekilde zikredildii bir ayet yoktur. Bu durum, ayetlerle

ilgilidir. Surelere gelirsek, sözgelii ‘Yasin suresinin okunmas Kur'an-

Kerîm’in on kere okunmasna denktir’ hadisi rivayet edilir. Baka bir

hadiste ise Tebareke suresini okumak kabirde sahibini korur’ ya da

‘Zilzal suresi Kur'an- Kerîm’in yarsna denktir’ ya da ‘Kafrûn suresi

Kur'an- Kerîm’in çeyreine denktir’ veya ‘Nasr ve Ihlas sureleri

Kur'an- Kerîm’in çeyreine denktir’ eklinde rivayeder aktarlmtr.

Üstünlük konusunda zikredilen her surenin kendine özgü bir sebe-

bi ve anlam vardr. ‘ki çiçek, yani Bakara ve Al-i mran sureleri. K-
yamet günü okuyannn lehinde tanklk etmek üzere iki gözü, iki dili

ve dudaklar olarak gelir.’ Bu konudaki hadisler pek çoktur. Ayet ve su-

relerin birbirlerine göre üstünlüü hakknda keif yolundan bildikleri-

mizi zikretmeye imkân yoktur. u kadarn söyleyelim ki, Sad suresi

nurlarn kaynadr. Bunu müahede yoluyla gördüm.

Ey imam! Cuma namaznda irtibat ve karlkl ilikiyi dikkate al-

mak istersen, Cuma suresini ve Hz. Peygamberin okuduu bilinen su-

releri okumalsn. Allah,
c

sizin için Allah'n peygamberinde güzel örnek

vardr’ 16 buyurur. Ayrca, A’la suresini okumalsn. Bu sure, kendisi hak-

knda bize ‘O size salat eder’ diyen Hakk bu namaz ibadetinde ortaya

çkan fiillerden tenzih eder. Böylece ‘salat eder (namaz klar ya da mer-

hamet eder)’ ifadesinde insann vehim gücünün tahayyül ettii eyden

Allah’,
‘

Rabbinin en yüce ismini tespih et
nz

ayetiyle tenzih ederiz. Hutbe

tehdit ve vaat içerdiinde c
Münafklar sana geldiinde’

1 * ve 'aiyenin ha1

beri sana geldi mi’ 1
-

9 ayederi ise, hutbenin içerdii tehdit ve vaade ilikili-

dir. Böylece Cuma namazndaki okuma, imamn hutbede yapt hatr-

latmaya uygun düer. mam da uymayla uygunluu birletirmi olur.

FASIL ÇNDE VASIL

Cuma Günü Ykanmak

Bize göre. Cuma günü ykanmak -ki kast edilen gün için ykan-

maktr- tüm yetikinlere farzdr. (Gün için deil de) Namaz için yka-
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nlmas ise, daha üstündür. Cuma günü ykanmak ise, bir grup tarafn-

dan sünnet, baz bilginler tarafndan ise, farz saylmtr ki, ben de farz

olduu görüündeyim. Vacip olduunu söyleyenlerin bir ksm ykan-

mann günden dolay olduunu kabul eder. Bizim görüümüz budur.

Namaz klnmazdan önce namaz için ykanmak ise, daha üstündür. Baz

bilginler ise, ykanmann Cuma namazndan önce farz olduu görü-

ündedir.

VASIL

Batnî Yorum

Batnî hayat vastasyla (bilgi) insann içini ve batnm -ki kalbidir -

genel olarak temizlemesi, Allah’ bilmek amac tar. Kalplerin canll,

bu bilgide bulunduu gibi yine bu bilgiye baldr. Bu durum, Allah’n

kendisini bu özel tarzda ortaya koymas yönüyle Cuma namaznn sa-

lad bilgi bakmndan böyledir. Çünkü Cuma, Allah’n bu ümmetine

ihsan ettii en büyük hidayettir. O gün, ümmetin görü ayrlna dü-

üp Allah’n görü ayrlna düülen konuda doruyu gösterdii gün-

dür.

Bunu öyle açklayabiliriz: Allah her cinsten bir tür, her türden , bir

ahs seçmi, seçtii bu ahs ya kendisine ya da onun sebebiyle bakas-

na bir iyilik olsun diye tercih etmitir. Allah bazen bir cinsten iki ve üç

tür seçer, bazen türden iki, üç ya da daha fazla ahs seçer. Bu balamda

insan türünden müminleri, müminlerden velileri, velilerden nebileri,

nebilerden resulleri seçmi resullerin de bir ksmn dierlerinden üstün

yapmtr. Hz. Peygamber, ‘Peygamberleri birbirine üstün tutmayn’

diye yasaklamasayd, hiç kukusuz, en üstünlerinin kim olduunu belir-

tilirdi. Fakat Allah peygamberlerin bir ksmn dierlerinden üstün yap-

tn bize bildirmitir.

Öyleyse (inkâr edilemeyecek bir raviler topluluunun aktard)

mütevatir bir nas ya da gerçek bir keif bulan kii, onun snrnda dur-

maldr. Tek çiinin rivayet ettii sahih bir hadise sahip olan ise.
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-konu dünyevi davranlarla ilgiliyse- onunla hüküm vermelidir; ahirede

ilgiliyse, onu inancnda esas yapmamaldr. Bunun yerine öyle demeli-

dir; Bu hadis bize ulat tarzda gerçekte peygamberden gelmise, ben

o hadise ve peygamberin ve Allah’n katndan gelen bilip bilmediim

her eye inanrm. Çünkü inanç konularnda ancak kesin olduuna

hükmedilen eyler kullanlabilir. Söz konusu olan bir rivayet ise, onun

tevatür yoluyla güvenilir olmas gerekir; söz konusu olan akl ise,

mütevatir bir nassla çelimedii sürece, kesin aklî kanta dayanan bir

hüküm kullanlabilir. Mütevatir bir nas akim deliliyle çeliip onlar uz-

latrmak mümkün olmazsa, nassa inanlr, delil terle edilir.

Bunun sebebi udur: eriat diliyle belirtilen eylere inanmak, zik-

redilen eyin gerçekte imann bildirdii tarzda olmasn zorunlu klmaz.

Akll kii, Allah’n yükümlüden bu kesin nassm verisine inanmasn is-

tediini anlar; tevatür zinciri, akl deliliyle çeli.se bile, o hadisi peygam-

berin söylediini bildirir. Böylece akll, bilgi olmas bakmndan bilgi-

sini muhafaza eder ve Allah’n söz konusu nassn varlyla iman o bili-

nene balamadn anlar. Yoksa, akilimin (bu nas nedeniyle) bilgisin-

den ayrlarak Allah'n istedii ekilde o nassa inanmas gerekmez. Allah,

bildiiyle çelien bu nassla neyi kastettiini kefinde kula bildirirse, bu

hitaba tahsis edilen kimse, Hakkn belirledii balamda ona inanr.

Böyle bir kefi, karkla yol açaca için sradan insanlar arasnda

açklayanlayz. hsan ettii nimetlerinden dolay Allah’a ükrederiz! Bu,

Allah yolunda yararl olan bir öncüldür.

Allah aylarn içinden Ramazan aym seçmi ve onu kendi adyla ni-

telendirmitir. Çünkü Ramazan Allah’n isimlerinden birisidir. Allah

haftann günlerinden ise, Cuma gününü seçmi ve bu yedi günün için-

den seçtii bir gününün olduunu bildirmitir. Söz konusu günü de

haftann dier günlerinden üstün yaptr. Bu nedenle. Cuma günüyle

Arefe ya da Aure gününü karlatran kimse yanlr. Çünkü Arefe’nin

üstünlüü haftann günlerine deil, yln bütün günlerine dayanr. Bu

nedenle Arefe günü bazen Cuma gününe denk gelebilecei gibi Aure

günü de Cuma’ya denk gelebilir. Cuma ise, deimez, hiçbir zaman

Cumartesi veya baka bir gün olamaz.

Öyleyse Cuma gününün üstünlüü kendindendir. Arefe ve Aure

gününün üstünlüü ise, geçici durumlardan kaynaklanr. Haftann han-
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gi gününde bulunurlarsa bu geçici haller nedeniyle üstünlük o güne ait-

tir. Böylece Arefe ve Aure günlerinin üstünlüü, o tür içindeki üstün-

lüü gerektiren geçici durumlar arasndaki bir üstünlük haline gelir.

Ramazan aynn dier aylardan üstünlüü dc, Güne aylarnda deil

Kameri (ay yl) aylardadr. Çünkü Güne yl aylarnn en üstünü, gü-

nein en erefli burcunda bulunduu gündür. Ramazan ay ise, güne

ylnn her ayna denk gelebilir. Bu nedenle Ramazan’n bulunduu gü-

ne av, dier güne aylarndan daha üstün olur. Ranrazan’m bir Güne
aynda bulunmasysa, dönerken kendisine ilien geçici bir durumdur.

Binaenaleyh Cuma günü, Arefe veya baka bir günle mukayese edi-

lemez. Bu nedenle ykanmak, namazdan dolay deil, günden dolay ge-

rekli görülmütür. Cuma günü sadece namaz nedeniyle ykanlsayd, o

günün en faziledi gün olduu konusunda aramzda bir görü ayrl
kalmaz, bilginler arasnda gerçekleen görü ayrl ortadan kalkard.

Allah (günler içindeki bir) günün deerini ve üstünlüünü ümmet-

lere zikredip tam olarak belirtmeyerek, günü bilmeyi onlarn içtihadan-

na brakm, insanlar da görü ayrlklarna dümütür. Bu balamda

Hrisdyanlar en faziledi günün Pazar günü olduunu iddia etmitir,

çünkü Pazar, günein günüdür. Pazar göklerin, yerin ve ikisi arasnda

bulunanlarn yaratld /ilk gündür. (Hristiyanlara göre) Allah, dier

günlerden üstün olduu için yaratmay Pazar gününde gerçekletirmi-

tir. Büylccc o güii bayram sayp öyle demilerdir: 'Allah'n kastettii

gün Pazar'dr. ? Hâlbuki peygamberleri bu konuda onlara bir ey söyle-

memiti. Bu konuda bir rivayet olmad için, Allah’n peygamberlerine

bu günü bildirip bildirmediini de bilmiyoruz. Yahudiler ise unu ileri

sürmütür: ;En faziledi gün Cumartesidir, çünkü Allah yaratmay Cu-

ma günü bitirmi, Cumartesi dinlenmi, srt üstü yatm, ayaklarn üst

üste koymu ve ‘ben her eyin sahibiyim demitir.’ Allah bu ve benzeri

sözler karsnda öyle der: ‘Onlar Allah’ hakkyla takdir edemediler.™

Yahudiler, Cumartesi hakkndaki bilgilerinin Tevrat’ta bulunduunu

iddia eder. Biz, bu konuda Yahudiler ne dorular ne de yalanlarz. K-
saca, Yahudiler unu iddia etmitir: ‘Cumartesi, Allah’n haftann en fa-

ziletii günü olarak seçdi gündür.’ Böylece Yahudiler ve Hrisdyanlar,

haftann cn üstün günü hakknda görü ayrlna dümütür.
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Ardndan bu ümmet gelmitir. Bir keresinde ‘Cebrail Hz. Mu-

hammed’e içinde bir nokta bulunan cilalanm bir aynayla gelmi ve

öyle demitir: ‘Elimdeki ayna Cuma günüdür. uras ise öyle bir saat-

tir d, bu saatte namaz klan her müslüman Allah balar. 5 Bunun üze-

rine Hz. Peygamber öyle demitir: ‘Allah, Ehl-i kitabn görü ayrl-

na dütüü bir konuda bize doru yolu göstermitir.’ Kastedilen ayna

vastasyla gerçekleen ilahi bildirimdir. Hz. Peygamber hidayeti ise, Al-

lah’a izafe etmitir. 1

Cuma gününün üstün olmasnn nedeni, Pazar’dan Perembe’ye

kadar dier yaratklarn kendisinden dolay yaratld nsan türünü Al-

lah’n Cuma günü yaratm olmasdr. Bu nedenle Cuma’nn en üstün

vakit olmas gerekir. nsan ise (Cebrail’in getirdii) aynada nokta ek-

linde gözüken o saatte yaratlmtr. Nokta aynada gözükünce, bu ör-

nek, onun yer deitirmeyeceini gösterdi. Nitekim o nokta da, aynada

yer deitirmez. Öyleyse bu vakit, Allah’n bilgisinde belirlenmi bir sa-

attir. Bu örnein duyudaki durumunu dikkate alrsak -ki almalyz- öy-

le dememiz gerekir: Nokta aynada yer deitirmedii gibi (insanm

kendisinde yaratld) saat de yer deitirmez. Bu örnein veriliini ha-

yalde dikkate alrsak ve onu duyuya çkarmazsak öyle deriz: O saat gün

içinde yer deitirir. Çünkü hayalin etkisi, surette yer deitirmektir.

Çünkü hayal, duyulur bir ey deildir ki kontrol (zabt) edilebilsin. Ha-

yal, sadece duyulur surete benzeyen hayalî suretteki bir anlamdr. Bir

anlam ayn anda pek çok lafz kalbnda farkl dillere geçebildii için, bu

durum hayale benzemitir. Öyleyse (benzetmeyi duyulur deil, hayal-

deki bir örnek olarak alrsak), insanm yaratld saat de Cuma günü yer

deitirir. Her iki durum da olabilir. Bu ise, ancak Allah’n bildirmesiy-

le bilinebilecek bir itir.

Cuma günündeki (insanm kendisinde yaratld en erefli) saat,

sene içindeki Kadir gecesinin durumuna benzer. Allah, Kadir gecesinin

durumu hakknda öyle der:
‘
nsanlar tek bir ümmet idi, Allah peygamber-

lerini müjdeleyen ve korkutan kimseler olarak gönderdi. Onlarla hakk in-

dirdi ve böylece görü ayrlna dütükleri konuda insanlar arasnda hüküm

verirler. O konuda sadece daha önce kendilerine Allah katndan apaçk delil-

ler gelen kimseler kskançlklar nedeniyle görü ayrlna dümütür. Allah

iman edenleri görü ayrlna dütükleri konuda hidayete ulatrmtr.’2 '

Bu ayet, Kadir gecesi halikndaki görü ayrl hususunda inmitir.
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Cuma günü için ykanmak, (saatin hangisi olduuyla ilgili) bu gö-

rü ayrlndan kaynaklanr. Bu sayede insan, Allah’n iç gözünü açma-

syla temizlii hakknda kesin bir bilgiye ular. Allah’n iç gözünü aç-

mas, o gündeki saati bilmektir. Çünkü daha önce (en erefli) gün belir-

sizdi. Allah, peygamberinin diliyle bize günü tantt. Geride, gün için-

deki saatin belirsizlii kald. Öyleyse -saat yer deitiriyorsa- her Cuma

günü o saati ya da -saaü deimezse- onun belirli vaktini bilen kii, bu

bilgiyle bilgisizlikten temizliini yapm demektir. Bu nedenle, ykan-

mann (namaz için deil) günden dolay olmas gerekir. Çünkü gün,

daha geneldir.

FASIL ÇNDE VASIL

ehir Dndaki Kiiye Cuma’nn Farz Olmas

nsanlar, ehrin dnda bulunan kiiye Cuma’nn farz olup olmad-

hususunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, ehir dnda
bulunan kiiye Cuma namaznn farz olmadn, baz bilginler ise ehir

dndaki kiiye de farz olduunu ileri sürmütür. Öte yandan bilginler,

mesafenin miktar hususunda da görü ayrlna dümütür. Baz bil-

ginler, bir günlük yol miktar öldüünü kabul etmitir ki, bu istisnai bir

görütür. Baz bilginler, üç mil, baz bilginler ise, genellikle ezann du-

yulabilecei bir mesafeyi kabul etmitir. Benim görüüm udur: nsan

ezan duyup temizlenmek için harekete geçer, temizlenir, sonra mescide

yönelir, arballk ve vakarla yürür ve namaza yetiirse, namaz kendi-

sine farzdr. Namaza yetiemeyeceini bilirse, namaz ona farz deildir.

Çünkü ezandan sonra namaza komak zorunda deildir. Ezandan önce

ise, hiç deildir.
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VASIL

Batnî Yorum

‘Nefsini bilen rabbini bilir’ delili yönünden kendisine emredilen

Hakk bilmeyi salayan yerin dna çkan tii, Rabbini bilmeye ya zo-

runlu varlk olmas yönünden ya da hayret ve duraksama mertebesine

çkmak ya da çoklua çkmak durumundadr. Allah’n kendisinden do-

lay zorunlu varlk oluunu bilmeye çkmsa Cuma ona farz deildir.

Bundan baka bir eye çkarsa Cuma kendisine farzdr.

FASIL ÇNDE VASIL

Cumaya Gitmenin En Faziletli Vakti

Baz bilginler, en faziletli vaktin gündüzün bandan itibaren bili-

nen saatler olduunu ileri sürmütür. Baz bilginler ise, günein tepe

'noktasndan batya yöneldii ann öncesinde ve sonrasndaki bir saatin

parçalar olduunu ileri sürmütür. Benim görüüme göre ise, ilk ezan

vaktinden imamn hutbeye balad zamana kadarki sürenin parçalar-

dr. Daha önce gelen, erken geldii ölçüde, deve kurban etmekten

ari’nin belirlemedii bir snra kadar varan ücret alr.

VASIL

Batnî Yorum

Komak iki türdür. Birincisi, tevik edilen komadr ve günün ba-

ndan ezan vaktine kadardr. kincisi ise, farz olan komadr ki ezan

vaktinden ikinci rekâtta rüku ederken imama yetime vaktinde sona

erer. Namaza koan için belirlenen sevap hutbenin bana kadardr.
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Bundan sonra ise, belirsiz bir ücret vardr, çünkü ari bu konuda bir

ey söylememitir. Belirli ücret, deve kurban etmekten yumurta verme-

ye kadar deiir. Bunlarn arasnda deveden sonra gelen inek, ondan

sonra koç, ondan sonra tavuk gelir. Yumurta ise, tavuktan sonra so-

nuncu olarak zikredilir. Bundan sonra belirlenmi bir sevap yoktur.

Yumurta tavuktan meydana gelir ve tavuk yumurtada oluur. Bu ne-

denle ari yumurtay yaknl belirlemede hayvana bititirdi. Hayvan-

lardan ise, etinin yenilmesinde görü ayrl bulunmayan ve beslenen

ahsta hayvan gücün artmasn salayan hayvanlar örnek verdi. Adeta

on kurban eden kii, kendi (hayvan) hayatn kurban etmi gibidir.

Allah yoluna nefsi kurban ermek ise, kurbanlarn en üstünüdür.

Allah yolundaki ehitleri görmez misin? Onlar, Allah dümanlaryla

savarken canlarn Allah’a kurban olarak verdiklerinde, sürekli bir ha-

yat, sürekli bir rzk ve Allah’n kendilerine verdii eyler karlnda
sevince sahip olmulardr. Bu nedenle, ehitler hakknda ‘ölü’ denile-

mez. Çünkü Allah böyle demeyi yasaklamtr. Allah yaratklarn gözle-

rini ehitlerin canllm alglamaktan engelledii gibi melekleri ve cin-

leri alglamaktan da engellemitir. Bununla beraber, onlarn bizimle be-

raber olduunu biliriz ve ehitlerin ölmediine inanrz. Çünkü Allah,

‘Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridir
’22 buyuruyor. Al-

lah’n haberi dorudur. ehitler canlarn Allah’a kurban etmek iradesi-

ni ortaya koyunca, hayat sahibi olmulardr.

Erdemli bir gençten öyle bir olay anlatlr: Kurban bayramnda

Mina’da bulunuyormu. Bu genç fakir, bekâr ve dünyalk hiçbir eye

sahip olmayan birisiymi. nsanlarn Allah’a deve, inek, koyun ya da sa-

hip olduklar hayvanlar keserek yaklamaya çaltklarn görmü. Bu-

nun üzerine öyle demi: ‘Allah’m! nsanlar bu günde kendilerine ver-

diin nimetlerden sahip olduklaryla sana yaklamaya çalyor. Bu yok-

sul-çaresiz kulunun ise, sana kurban olarak canndan baka verebilecei

hiçbir eyi yok, bari onu kabul et!’ Sözünü bitirir bitirmez, vefat etmi.

Allah da onu kendi uruna öldürülen ehitler gibi kabul etmitir.

Bu konuda öyle bir beytimiz vardr:

Kurban olarak aypl bir nefis sunuyorum

Aypl eyleri kurban eden kimse görülmü müdür

?



Krk Birinci Ksm 43

Bir air buna benzer eyler söylemitir: Mina’da bu gencin gördü-

ünü görmü ve öyle demitir:

Kurbanlar sunuluyor. Ben ise, kanm ve canm sunuyorum,.
.

FASIL ÇNDE VASIL

Cuma GünüA Veri

Bilginler ezan vaktinde alveri hususunda görü ayrlna dü-

mütür. Baz bilginler böyle bir alveriin bozulaca (fesh), baz bil-

ginler bozulmayaca görüündedir. Allah öyle buyurur: ‘Ey iman

edenler! Cuma günü namaza çarldnzda, Allah’ zikretmeye koun ve

alverii brakn,’23 Allah bu vakitte alverii brakmay emretti. Allah

öyle buyurur:
‘

Allah müminlerden canlarn satn ald.
m Hz. Peygamber

ise, cihat hakknda ‘nefisle cihat etmek cihadn en büyüüdür 5

der, Al-

lah ise ‘Sizi takip eden (size yakn olan) kafirlerle savan’2

.

5 buyurur. Al-

lah’n nimetlerine kar nefisten daha kafiri (nankör) yoktur. nsana en

yakn ey ise nefsidir. Dolaysyla nefisle cihat, dümanla cihattan daha

büyük bir itir. Çiirkü insan kendi nefsiyle cihat ermedikten sonra,

dümanla cihada çkamaz. Dümanla cihat gösteri, duyurmak ve kah-

ramanlk güdüsüyle yaplabilir. Nefisle cihat ise, ameller içinde oruç gi-,

bi, sadece Allah’n bilebilecei gizli bir itir.

‘Cuma günü namaza çarldnzda’, Allah’a satlabilecek en iyi ey
nefstir. Kul, bütün amaç ve arzularn brakr ve böyle bir çarya gelir,

Allah’tan kendi nefsini satn alr. Böyle bir alveri, feshedilemez. Bu

yorum, bu esnadaki alveriin feshedilemeyeceini kabul edenlerin gö-

rüüdür. Feshi kabul eden görüün yorumu ise öyle demektir: Allah

bütün ibadet fiillerini kula izafe etmitir. ki ibadet bunun dndadr.

Birincisi oruçtur. Allah, onu kendisine izafe etmitir. Bunun nedeni, bu

ibâdetin olumsuzlayc-miistani niteliidir. Bu nitelik, ilah olmas yö-

nünden deil, zat yönünden Allah’a aittir. Hakkn zatnn dndaki her

ey kendisine özgü ve yaamasn salayan gdayla beslenir. kinci iba-

det ise namazdr. Çünkü Allah namaz hakknda, ‘namaz kendimle ku-
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lum arasnda ikiye böldüm, yars benim yars kulumundur’ der. Bu

hadis, kulun sahip olduu ksmn geçerliliine kanttr. Çünkü Allah

namazn yarsn kendine, dier yarsn ise kuluna izafe etmitir. Dola-

ysyla Allah’n kulu olsa bile insan, namaz da ona izafe edilen ksmn
sahibidir ve bu bakmdan sahiplenilen (köle) deildir. Bu görüte olan-

lar, (namaz esnasnda yaplan) alveriin feshini kabul eder.

Al veriin feshi, (batn anlamnda) kulun bu haldeyken Allah'n

kendisine izafe ettii eyi Allah’a izafe etmemesi demektir. Çünkü sana

izafe edilen eyi Allah’a döndürdüünde, Allah ile çekime söz konusu-

dur. Bu ise saygszlktr. Öyleyse namaz klan kii, Allah’n kula izafe

edip namaz da sahibi yapt bu ikinci yary tekrar Allah’a izafe ederse

yapt geçersiz bir al veritir. Bu nedenle Allah ‘al verii braknw

buyurur. Bunun anlam udur: ‘Sizden istediim, bu halde iken nama-

zn yarsnn size ait olmasdr.’ Baarya erdirilmi kii her durumda Al-

lah karsnda saygl olan kiidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Cumann Adab

Bilmelisin ki, Cuma namaznn adab üç eydir: Güzel koku (sü-

rünmek), misvak kullanmak ve süslenmek. Süslenmek, güzel kyafet

giymek demektir. Bu konuda, bilginlerin arasnda bir görü ayrl
yoktur.

VASIL

Batnî Yorum

Güzel koku, Rahman’a ait nefesleri bilmektir. Bu bilgi, Allah ile

kulu arasnda hal, söz ve fiildeki karlkl ilikiyi güzelletiren Hak kay-

nakl her türlü bilgidir.
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Misvak, kalp dilinin Kur'an- Kerim okumak ve Allah’n raz olaca-

her eyi zikretmek sayesinde temizlenmesidir ki bu, en yetkin temiz-

liktir. Çünkü bu niteliklere sahip herkesten temiz-güzel kokular yaylr.

Keif sahiplerinin arasndan ‘koku ehli’ o kokular koklar. Hz. Peygam-

ber, misvak hakknda öyle der: ‘Misvak az temizler, Rabbi honut

eder.’ Baka bir hadiste ‘Misvak Allah ile kulu arasndaki perdeleri kal-

drr’ buyurur. Böylece kul, Allah’ müahede eder. Çünkü misvak, iki

büyük özellie sahiptir: Temizlik ve Allah’ raz etmek. Hz. Peygam-

ber’in, ‘Dileri misvaklayarak namaz klmak, böyle yapmadan klnan

yetmi namazdan daha hayrldr’ hadisinde geçen ‘daha hayrl’ sözii bu

anlama iaret eder. Bunun yan sra ‘misvak’ kelimesinde kendi nefisle-

riyle deil, (benlikleri fani olarak kendisiyle baki olduklar) Rableriyle

namaz klanlara iaret vardr. Bir hadiste Allah’n yetmi perdesi olduu

bildirilir. Söylediklerimle bu rivayetler arasnda bir iliki kurarsan, pek

çok srr örenirsin!

Güzel elbise, takva (korunma ve saknma arac) demektir. Allah

öyle buyurur: ‘'Takva elbisesi daha hayrldr ,27 Baka bir ifadeyle ‘en ha-

yrl elbise takva elbisesidir.’ Allah öyle buyurur: ‘Mescide her gidiinizde

süslerinizi taknz.’28 Namazdan daha güçlü bir takva yoktur. Namaz k-

lan kii, (Hakka) münacat ve O’nu müahede etmektedir. Bu nedenle

Allah
‘sabr ve namazla yardm isteyin

’29 diye buyurmu, kuluna ise ‘an-

cak senden yardm isteriz
330 demeyi emretmitir. Böylece Allah, namaz

yardmda kendi yerine koymutur.

Namaz klarken içinden Allah’tan bakasyla konuan bir insan,

Rabbiyle konuan ya da O’nu müahede eden biri deildir. Çünkü kar-

lkl konuma (münacat) ve müahede hali, hiçbir yaratlm bu du-

rumdaki bir kula yaklama cesareti vermez. Çünkü herkes Allah’tan

korkar. Bu nedenle, (namaznda içinden bile olsa bakasyla konuan)

böyle bir insan, ksmen namaz klm saylr. Baka bir ifadeyle bu in-

san, ayakta durmak, rükuya gitmek ve secde etmek gibi biçimsel yap-

syla namaz lalarken kendisinden istenilen batnyla namaz klmamakta-

dr. Fakat yine de böyle bir insann zahirinin batnna (d yüzünün içi-

ne ve hakikatine) efaat etmesini umarz. Nitekim baz durumlarda da

insann batn zahirine efaat eder.
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Buu nedeni udur: Dtaki hareketler, duraanlk kazanmalarn

salayacak ekilde kendisinden ortaya çktklar içteki bir ‘huzura (ilke,

bilinç, niyet) ? sahip deillerse, var olamazlar ve onlar adna bir varlk

ortaya çkamaz. eriat bakmndan dikkate alman bu ölçüdeki bir ‘hu-

zur’ içten meydana gelir. çteki bu ‘huzur’ dtaki fiille desteklenir ve

namaz klan için meydana gelen vesveseye kar güçlenir. Bu durumda

ise, Allah'n bir inayeti olarak, arak vesvese namaz eksiltemez. Çünkü

Allah ‘insanlara kar pek merhametlidir .’31

Güzel elbise, kulun namazda ‘takmak’ zorunda olduu süsün bir

parçasdr. Kulun Rabbiyle konuurken giydii en güzel elbise de kul-

luktur. Dier süs ie, ‘ben onun kula, gözü, eli, aya ve dili olurum’

hadisinde geçtii üzere ‘Rabbiyle süslenmektir.’ Hadiste kul zamirle

zikredildi ve Allah, bütün badederinde kulu kendisiyle süsledi.

Krk birinci ksm sona erdi, onu krk ikinci ksm, takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRKKNC KISMI

FÂSILLAR-VASILLAR

Yolcunun Namaz, Namazlar Birletirmek ve Ksaltmak

Bütün bilginlere göre yolculuk, namaz ksaltr. Yolculuk nedeniyle

namazlar birletirmede (cem’) ise, görü ayrl vardr. Bu balamda

ksaltmaya gelirsek, eriat bilginleri, yolcunun namaz ksaltabileceide

görü birliine varmtr. Hz. Aie, bu konuda farkl düünmü ve öyle

demitir: ‘Namaz sadece (canndan) korkan kii ksaltabilir. Çünkü Al-

lah
‘

kafirlerin size zarar vermesinden korkarsanz
’32 demitir.’ Bilginler,

öyle der: ‘Hz. Peygamber sadece korktuu vakit namaz ksalard.’

Bilginler, be yerde bu hususta görü ayrlna dümütür ki, Allah izin

verirse onlar belirteceim.

VASIL

Batnî Yorum

Bu bölümde unu belirtmitik: Yolculuk, ilahi hakikadere göre, Al-

lah’tan baka herkesin, daha doru bir ifadeyle varlkla nitelenen her e-

yin ayrlmaz özelliidir. Söz konusu olan,
*
Göklerde ve yerdeki herkes

O’ndan ister, O her gün bir itedirm ayetinin (gereiyle) ahlaklanarak, Al-

lah adamlarnn büyüklerinin yolculuudur. Onlarn dikkate ald ba-
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ka bir rivayet, Allah’n gecenin son üçte birlik bölümünde ‘yakn se-

ma’va indiini belirten bir hadistir. Bu ise, Araplara göre ‘gece yolculu-

u’ demektir.

Büyüklerin yolculuu bilgi, özdeleme (tahakkuk.) ve ahlaklanmak

yoluyla ilahi isimlerde gerçekleen yolculuktur. Ahlaklanma, birinci

halden (özdeleme) daha aadadr. Üçüncü bir yolculuk türü ise, ‘yo-

rumlamak (zahir anlamdan batna geçmek, itibar)’ için var olanlarda

yolculuktur. Bu da, ilk iki halden (özdeleme ve ahlaklanma) daha aa-

dadr. Dördüncüsü, bütün hallerinde bu yolculuklar içeren yolculuk-

nr. Alemin en büyiik yolculuu bu iken yolculuklarn en büyüü ve

yücesi ise, ilkidir.

Allah yolcuyu namaza çardnda, bir fark koyarak onun namaz-

n yerleiinkinden ksa tutmutur. Yolcu yerleikten veya yerleiklik

yolculuktan aynt gibi yerleiin namaznn hükmü de yolcunun

namazndan farkllamtr. Bu noktada Hz. Aie’ni korku hakkndaki

ayetle ilgili ifadesine gelebiliriz: Kul, her nefeste Hakkn bilhassa o ne-

feste kendisi için belirledii hükmü gözetmek ve dikkate almak zorun-

dadr. Herkes Hak karsnda böyle bir gözetme makamnda bulunmay

baaramaz. Bu nedenle kul, sürekli korku içinde bulunur. Arif bir nefes-

te bulunup (hangi nefese hangi konumann tahsis edüdigiyle ilgili ola-

rak) nefeslerde Hak ile konumay kartrmaktan korkarsa, içinde bu-

lunduu nefese özgü konumayla snrl kalr (konumay ksaltr). Böy-

lccc korku, ksaltmann sebebi olur. Hz. Aic’nin görüünde esas ald
ayetin anlam budur. Burada deindiimiz konuyu daha sonra ele ala-

caz.

‘Bilginler bu konuda be yerde görü ayrlna dümütür’ dedi-

imize göre, bu be yeri tek tek belirtmemiz bir yükümlülük oldu. Ni-

tekim bu kitapta bütün ibadetler hakknda böyle yaptk.

FASIL ÇNDE VASIL

Birinci Yer: Ksaltmann Hükmü

eriat bilginleri, namaz ksaltmann hükmü hususunda dört görü

ileri sürmütür: Baz bilginler ksaltmann yolcu için kesin bir farz ol-



Krk kinci Ksm 49

duuu belirtmitir ki, ben de bu görüteyim. Baz bilginler ise, ksalt-

ma veya tamamlamann -tpk kefaret farz gibi- serbest olduunu ileri

sürmütür. Baz bilginler ksaltmann sünnet olduunu ileri sürmütür.

Baz bilginler ise, ksaltmann izin (ruhsat), tamamlamann ise daha fa-

ziletli olduunu iddia etmitir.

VASIL

Batnî Yorum

Tekinde temkin (deimede sebat ya da sürekli deime)’ halinin

yerleildik olduunu kabul edenler, namaz tam klmay üstün sayar.

Farknda olsa da olmasa da, her nefes deiimi dikkate alan ise, namaz

ksaltmann belirlendiini kabul eder. Deimeyi ve temkini dikkate

alan ise, vaktin sahibi ve hükümran (olan isme) göre, eksiltmeyi ve ta-

mamlamay serbest sayar. Vaktin sahibi, ‘halde deiim ve bilgiyle tem-

kin ise, namaz eksik klar. Vaktin sahibi, halle temkin bilgiyle deiim
olursa, namaz tamamlar. Ne deiimi ne temkini dikkate almayp saliki

(sülük edeni) deil, yürünülen yolu dikkate alan ise, ksaltmann sünnet

olduunu kabul eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Namaz Eksiltmenin Caiz Olduu Mesafe

Bilginler, bu konuda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler,

krk sekiz mil, baz bilginler, üç günlük mesafe, baz bilginler ise uzak

ya da yakn her yolculuk olduunu kabul etmitir ki, ben de bu görü-

teyim. Çünkü bana göre bu hususta geçerli olan, dilde. ‘yolculuk’ deni-

len eydir.



50 Fütûhât- Mekkiyye 4

VASIL

Batnî Yorum

(Burûd’un tekili) Berd, on iki mii demektir. Mesafe özü gerei bir

ölçüyü gerektirir. Say ise ölçülürlerin bulunmasn gerektirir. Saylar

on iki mertebedir ki bu say artmaz ve eksilmez. Bunlar bir, iki, üç,

dört, be, alt, yedi, sekiz, dokuz, on, yüz ve bindir. Bu saylar basit sa-

ylardr. Bunlara eklenenler ise, onlardan oluur. Allah yolundayken in-

san (bedensel) varlnn olutuu dört unsurda (rükün) -bunlar onun

karmlardr- yürüdüünde, her unsur bu on iki mertebeyi kat eder.

Büyükler ise, o mertebeleri dört ilahi isim içinde aar. Bu isimler, bütün

isimlerin analardr ve âlemin varl onlara dayanr. Bunlar el-Hayy, el-
A

Alim, el-Mürîd ve el-Kâdir’dir. Bu isimler sayesinde Allah’n ilah olmas

gerçekleir. Kul kendisine ait dört unsurla birlikte bu isimlere baktn-

da, sekiz olurlar. Ardndan nefsine ve aklna bakar, böylece on meydana

gelir. Hakkn zatnn birliiyle ilahlmn birliine baktnda ise on iki

meydana gelir. Burada (mesafede öngörülen) berîd (on iki mil) ortaya

çkar. Bu kul, Hakka ve yaratklara ait olmas yönünden dört isim mer-

tebesi hakknda düünür: Dört isim ‘el-Evvel, el-Ahir, ez- Zahir ve el-

Batn’dr’ ve bütün durumlarda bu hallerden on iki eyi ortaya çkarr.

Böylece dört berid (on iki mil) meydana gelir ve bundan dolay nama-

zn ksaltr.

(Mesafe hakknda geçen) Üç giin ise, bir gün demektir. Ebu

Yezid’e züht sorulduunda öyle demi: ‘Kolay i! Ben üç gün zahit ol-

dum. Birinci gün dünyaya, ikinci gün ahirete, üçüncü gün ise Allah’tan

baka her eye kar zahit oldum. Hali böyle olan kimse, namazn ksal-

tr. Çünkü böyle bir insan, hiç kukusuz, en yetkin yolculuu yapmtr.

Dilde yolculuk denilen ve uzaklk veya yaknln dikkate alnmad-

bir mesafede namaz ksaltmaya gelirsek, böyle bir kii sorumluluk

âlemini dikkate alan kiidir. Bunlardan birisi yolculuk yaparsa, namazn
ksaltr. nsan ibret almak için gözüyle yolculuk ederse, namazn ksal-

tr. bret almak için kulayla yolculuk ederse, namazn ksaltr. Dü-

üncesiyle aldedilirlerde yolculuk ederse, namazn ksaltr. Namazn k-

saltma miktar, halinin gereine göre baknn ksal gibidir. Hali ona
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‘bütünü’ verirse, ona göre hareket eder; parçay verirse, ona göre ksal-

tr. Çounluun görüü budur, siz de buna itimat ediniz!

FASIL ÇNDE VASIL

Bilginlerin Görü Ayrlna Dütüü Üçüncü Yer

Namazn Ksaltlaca Yolculuk Türü

Baz bilginler, namaz ksaltmann sadece itaatler ve Allah’a yakla-

tran fullerle ilgili bir yolculukla snrl olduunu düünmütür. Baz
bilginler ise, namazn ksaltlaca yolculuk türünün bu türle birlikte

mübah her yolculuk olduunu ileri sürmütür. Baz bilginler ise, Al-

lah’a yaklatran ya mübah ya da günah amaçl ‘yolculuk’ adn alan bü-

tün yolculuklar olduunu kabul etmitir. Benim görüüm de budur.

VASIL

Batnî Yorum

Allah öyle buyurur: ‘O'ta döndürüleceksiniz
’34 Bu durum, d var-

lklarla ilgilidir.D varlklar ve haller hakknda ise ‘bütün i O'na döner
’35

buyrulur. Baka bir ayette ise
‘

Dikkat edin! ler Allah'a döner
’36 buyrulur.

Baka bir ayette ise
‘

Hiçbir canl yoktur ki, Allah onu perçeminden tutmu

olmasn’37
denilir. Bütün bu ayeder, insann Allah’a yolculuk ettiini

gösterir ve bu nedenle namaz ksaltlr. Çünkü her yolcunun gayesi Al-

lah’tr. Yolculuun Allah’tan veya insann nefsinden ya da herhangi bir

varlktan ya da Allah’ta ya da Rabbinin isimlerinde olmas durumu de-

itirmez. Yollar bunu amaçlasa da amaçlama da, Allah yollarn so-

nudur. Salikin yöneliinin ve kastnn sonu nedir ki? Salik (yolcu, seyr ü

sülük eden), amacn belirler ve bu zorunludur. Allah ise, mudaklktan

baka bir eyle snrlanmaz. Çünkü mutlaklk da bir snrlamadr. Bu
nedenle, ister (Allah’a) yaklatrc ister mübah ya da günah olsun, yol-
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culuk denilen her eyde (namaz) ksaltmamz emredildi. 'Hayr! Onlar o

gün Rablerinden perdelidir*** ve ‘Bu benim dosdoru yolumdur, ona uyun,

baka bir yola uymayn™ gibi ayetleri dikkate alan ve müahede eden ise,

ksaltmann ancak itaat ve mübah yolculuklarda geçerli olabileceini

kabul eder. Çünkü namaz, mutluluk salayacak ekilde, Allah’a yakla-

maktr.

Birinci görü, daha yerindedir. Çünkü kendisine gidilen bir eyin

günah olmas, giden kiinin veya belirli bir mezhepteki kiinin onun
günah olduuna iman etmesi artna baldr. Böyle bir insan günaha
giderken (günah olduuna inand için) ‘iyi bir ameli günah bir amelle

kattran’ kimse saylr. Bu kii, yolcudur. Günah dikkate alarak Al-

lah’n raz olmad bir eye yolculuk yapmas nedeniyle namaz ksalt-

mayacan hangi nedenle söyleyebiliriz ki? Bu görü sahibi, yolcunun

o fiilin günah olduuna inanmasyla inancn bu günahtaki hükmünden
habersizdir. Baka bir ifadeyle yolcu (iman ettii yönden) itaatkârdr.

Çünkü böyle bir kul, (kendisine yöneldii o günah) fiilin.‘günah’ oldu-

una inanmasyla Allah’ raz eünitir. man ise, günah denilen belirli

bir fiilden daha güçlüdür. Öyleyse, günah olduuna inanmas nedeniyle

(Allah’a) itaat içinde bulunan bir yolcunun namaz ksaltmasnn caiz

olmad hangi gerekçeyle söylenebilir ki? yilik (güç bakmndan) on
ise günah birdir.

‘

Sizden yirmi sabrl kii iki yüz kiiye galip gelir™ Gü-
nah yirmi, onlar (iyilik) lci yüz kiiyse, sonuç ne olabilir?

Yolun ve delilin belirlenmesinde delil olan ayeder, mümin olma-

yanla ilgilidir. Mümin olmayan ise, namaz tam ya da eksik klmakla so-

rumlu deildir. Böyle birine namaz, imandan sonra farz olabilir. Bu-

nunla beraber bütünden sorumludur. Öyleyse bizim mezhebimiz bu

konudaki en uygun görütür.

FASIL ÇNDE VASIL

Dördüncü Yer: Yolculuun Hangi Noktasndan tibaren

Ksaltma Balar

Baz bilginlere göre yolcu mahallenin snrndan çkmadan, nama-

zn ksaltmayaca gibi mahallenin ilk evinin yanma gelmeden de na-
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mazn tamamlamaz. Baz bilginlere göre ise, büyük bir yerleim yeri

olduunda, üç mil uzaklamadan namazm ksaltamaz,

VASIL

Batnî Yorum

nsan beden ve ruhtan ibarettir. Ruh bedende ve duyu âleminde

yerleik olduu sürece, doasnn hükmüyle hareket eder. Bu durumda

o, yolcu deil yerleiktir, dolaysyla namazn tam klar. Ruh bedenden

ayrlp ‘fena (yok olma)’ haliyle onu geride brakrsa, hiç kukusuz, ilk

ayan atta ondan uzaklar. Ondan uzaklatnda ise, alkanl
(sünnet), namaz ksaltmak olur. Ksaltmak, bedeni yöneten olmas yö-

nünden deil, ruh olmas bakmndan kendisine özgü namazn hükmü-

dür. Çünkü bu durumda ruh, (kendisinden fani olduu) bedeninden

habersizdir. Dolaysyla ruh üzerinde namazdan kalan hüküm, kendisi-

ne ait ksmdr.

Baz aklclar, insann bedeninin üç ksm olduunu dikkate alm-
tr. Bunlar uzunluk, genilik ve derinliktir. Bu özellik, cisim denilen her

eyde bulunur. Kelamclar ise böyle düünmez. Onlara göre cisim, ge-

nilik olmakszn uzunluktur. Kastedilen, cismin en azdr. Bakalarnn

görüüne göre ise, sekiz cevher cisimlerin en azdr. Çünkü cisim iki

cevher olmas yönünden uzunluu ve dört cevher olmas yönünden ge-

nilii içerir. Bu da, yüzey ve derinliktir. Kendi cisminin bu ruhta bu-

lunmas ya da ondan uzak bir ekilde kendisini yönettii bedeninden

görülür doal baka bir bedene geçmesi birdir. Bu durumda, o beden

hükmündedir. Dolaysyla ondan bütünüyle uzaklap cisimlii görmek-

ten soyutlanncaya ve ruh olarak kalncaya kadar (namaz) ksaltmaz.

Bu durumda kendisine özgü namazna balar ki, o da ksaltmadr. Üç
gün sahibinin yorumu da budur.

‘Büyük (toplayc) yerleim yeri’, kendisinin cismini olduu gibi

bakasnn cismini de içeren cisimliktir. Bir arkadamz öyle derdi:

‘Dtaki duyusal bir suretten duyusal baka bir surete geçen kimse
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(kendinden geçmi ve fani olmu anlamnda) ‘gaip’ diye isimlendirile-

mez. Bu suretin ruhsal ya da isimlerle ilgili ya da manevi ya da cisimsel

bir suret olmas birdir. Ruh bedene cisimsel suretlerde gözüktüü süre-

ce, cisminde yerleik saylr.
5 Bu nedenle, ksaltma ve tamamlamann

söz konusu olduu namaz -ki kast edilen dört rekâtl namazlardr- ta-

mamlamak onun bir yükümlülüüdür. ki rekâtlk namazlarda ise -ki

bu sabah namazdr- ksaltma yoktur. Çünkü birinci rekât Hakkn birli-

ine, ikinci rekât kulun birliine aittir. Dolaysyla namaz klan ve ken-

disi için namaz klnan bulunmaldr. Bu nedenle sabah namaz ksaltl-

maz. Uç rekâtl namazlarda ise -ki o akam namazdr-, okumann açk

yapld ilk iki rekât kulun çift oluuna iaret eder. Bu iki rekâtta oku-

mann açk olmasnn nedeni, onlarn Hakka delil olmas yönünden ko-

nulmasdr. Delil ise, ancak aleni, görülen ve bilinen olmaldr. Medlulü

(delillendirilen, delilli) olmayan delil ise, geçerli deildir. Üçüncü rekât

medlulün varlna aittir ki, o da Haktr. Hak gizli olduu için, bu

üçüncü rekâtta Kur'an- Kerîm de gizli olur. Dolaysyla akam nama-

znda ksaltmaya imkân yoktur. Çünkü o kula ve kulun çifdiine delil

olduu gibi ayn zamanda Hakka ve Hakkn mutlak birliine delildir.

Öyleyse, ksaltma sadece iki çifti içeren dört rckâd namazlarda

olabilir. Bunlar, Hakkn ve kulun mertebesindeki birliin hükmü nede-

niyle sabaha eklenmitir.

Bu durum u misraya benzer;

Her eyde O’na (ya da ona) ait bir ayet var

O’nun (onun) bir olduunu gösteren

Burada her eyde ya da iki eyde demedi. Bunun yerine ey ve

Hakkn birliine ayet olmas yönünden her eyin birliini dikkate ald.

Öyle ki, bir ancak bir ile bilinebilir. Bu nedenle Hüseyin b. Hâni -ki

devrinin airiydi- öyle derdi: ‘Bütün iirlerim karlnda bu msrann

bana ait olmasn isterdim.’ Sonra anlam üzerinde çalm, onun ben-

zerini yazamad gibi bu msrann vermi olduu anlam derinliim de

ortaya koyamamt. Hüseyin’in neyi yazdn tam hatrlamyorum.

Hatrlasaydm bu msrann kymetinin bilinmesi ve onun susturucu bir

söz olduunun anlalmas için zikrederdim. Öyle zannediyorum k bu

msra, Ebu’l-Atahiyye tarafndan tesadüfen söylenmitir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Beinci Görü Ayrl
Yolcunun Bir ehirde Bulunup Namaz

Ksaltabilecei Zaman Hakkndaki Görü Ayrlklar

Ebu Amr b. Abdilber bu konuda imdi hatrlayamadm on bir

görü aktarmtr ki onlar örenmek isteyen kii onun kitaplarna ba-

kabilir. Biz zikredebileceimiz kadarm zikredelim. Baz bilginlere göre

yolcu dört gün konakladnda namazn tam klar (yolculuktan çkar).

Baz bilginlere göre bu süre on be gün, baz bilginlere göre yirmi gün-

dür. Baz bilginlere göre ise, yolcu bir yerde dört günden daha fazla

kaldnda namazn tamamlar. Bana göre en dorusu bu konuda Hz.

Peygamberin Medine’ye dönünceye kadar Mekke’de kald süreye

bakmaktr. Çünkü Hz. Peygamber o sürede namazn ksaltmt.

VASIL

Batnî Yorum

Salik yerlemek niyetiyle bir makama yerleirse, iki nefesten yirmi

nefese kadar ‘tamamlar.’ Çünkü kemale ermi arifin günü, onun (tek)

nefesidir. Her nefeste yükselmek istese bile, Allah onu orada tutar. Do-

laysyla sayesinde nefeslerinde yürüdüü eyin (hal) hikmetini ona

vermez ve o da bunu fark etmez. u var ki, onun niyeti her nefes yolcu-

luktur. Bu durumda bütün ömrü boyunca namaz ksaltr. Böyle bir

arif, fetih (marifetin açlmas) için hareket eden fakat buna eremeyip

ölünceye kadar nam hesabna ‘birletirilen ve toplanan’ kimseye ben-

zer. Öldüünde ise, kendisi için saklanan göz aydnl eyleri görür. Bu

esnada farknda olmad halde yolcu olduunu bilir. Çünkü bu durum

dünya hayatnda kendisine açlmam ve Allah’a yolculuk yapanlarn

gördüklerini görmemitir.
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FASIL ÇNDE VASIL

iki Namaz Birletirmek

Bütün bilginler, Arefe günü Arafat’ta öle ve ikindi namazn öle-

nin ilk vaktinde birletirmek (cem-i takdim); Müzdelife’de ise akam
erteleyerek akam ve yats namazlarn birletirmek (cem-i tehir’in ge-

reklilii) hususunda görü birliine varmnr. Bu iki mekann dndaki

yerlerde ise, görü ayrlna dümülerdir. nsanlarn çounluu, bir-

letirmenin olabilecei yer ve durumlarda namazlar birletirmeyi kabul

etmi, baz bilginler ise görü birliine varlan yerlerin dnda bunu ke-

sin olarak reddetmitir.

Benim vardm görü, vakitlerin herhangi bir görü ayrl ol-

makszn saptanddr. Dolaysyla yoruma kapal kesin bir nas olmak-

szn bir namaz kendi vaktinin dna çkaramayz. Çünkü sabit bir il-

keden yoruma açk bir durum nedeniyle çkmak ve ayrlmak uygun de-

ildir. Bilgi kokusu koklam hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Bu

konuda aktarlan bütün hadisler yoruma açktr ya da yoruma açk ol-

makla birlikte hakknda konuulmu ya da güvenilir olmakla birlikte ke-

sin bir nas deildir.

Kii öle namazn ‘ortak vakte’ erteleyip böyle birletirirse -ayn

eyi akam ve yats namazlarnda yaparsa- hiç kukusuz her namaz

kendi vaktinde klm demektir. timat edilebilecek doru görü budur.

Çünkü nas hükmündeki güvenilir bir hadiste Enes (b. Malik) öyle ak-

tarr: Hz. Peygamber, güne batya dönmeden yolculua çktnda
ikindiyle beraber klmak üzere öle namazn ertelerdi. Bu, daha önce

söylediimiz gibi yoruma açk bir hadistir. Güne tepe noktasndan

sapmken yolculua çktnda ise sadece öleni klar, sonra yola koyu-

lur, ikindiyi ölenin vaktine almazd (cem-i takdim). Çünkü bu vakit, -

bütün bilginlerin görü birliiyle ikindinin vakti deildir.

Bununla Hz. Peygamberin öle namazn (ertelemeyip sadece) son

vaktinde klp namazn bir bölümünün ortak vakte denk geldii yoru-

mu güçlenir. Ortak vakit, kendisi genilemeden iki namazn beraberce

klnabilecei vakittir. Böylece öle namazndan üç ya da daha az rekât.
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ikindiden ise ortak vakitten kalan süreye san rekâdar klard. Uygun

ve ihtiyatl görü budur.

VASIL

Batnî Yorum

Bilgide birletirmek, herhangi bir görü ayrl olmakszn, Al-

lah’n ilahlndaki birliiyle (tevhit) ilgilidir. Bu ise, ‘Allah’tan baka

ilah olmad’n söylemektir. Bu ise, ancak meluh (ilahl, ilah olan) bi-

lindikten sonra, bilinebilecek bilgidir. Öyleyse burada ‘birletirme

(cem')’, görü birliiyle, iki bilgiyi birletirmek demektir. Arafat’ta na-

mazlarn birletirilmesi (cem') bu anlama gelir. Müzdelife’deki birle-

tirme (cem') ise, yaknlk yeridir ve oras, birletirme (cem' ve toplan-

ma) yeridir. Böylece yerin ad, kendisinde yerleen hakknda ‘toplan-

mak’ eklinde hüküm verdi. Nitekim Hz. Peygamber öyle buyurur:

‘Birisinin evinde ancak sahibinin izniyle ve arlamasyla oturabilir.’

Böylece hüküm ve imaml, ev sahibinin hakk yapmtr.

Bu menzil, toplanma (cem') diye isimlendirildii gibi imamlk ve

hüküm de ona aittir. Böylece, o yerin Özelliinin gereine göre, görü

birliiyle iki namaz orada birletirilir. Hz. Peygamber, bu kyas saye-

sinde eyann mertebelerini yetkinletirelim diye, Müzdelife’de bu ikisi-

ni, yani öne almay ve ertelemeyi -ki onlarn arasnda bir vasta yoktur-

birletirmitir. Çünkü Allah, kullarnn Peygamberden sonra kyas Ki-

tap ya da Sünnet ya da cma’dan nas bulunmayan konularda bir bilgi

kayna olarak kullanacaklarn biliyordu. Bu nedenle o günde (ve o

yerde) ikindi namazn öne almak ve akam namazn ertelemek eklin-

de cem yapmay Hz. Peygamber’e öretmitir. Bunun amac kyasçla-

rn gecikmeyi bu gecikmeye, öne almay ise bu öne almaya kyaslamala-

rn salamaktr.

Kukusuz ki ari, müçtehidin hükmünü meru (geçerli) bir hüküm

olarak onaylamtr. Müçtehidin kendi delili, görüü ve içtihadnm veri-

siyle kyas eriatta bir kaynak yapmas erî bir hükümdür. Mezhebinde
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kyas bulunmayp kyas kabul etmeyen kimsenin kyas reddetmesi uy-

gun deildir. Çünkü ari, içtihadnn sonucu olarak kendisini kabul

eden hakknda kyas (meru) bir hüküm olarak onaylamtr. Dolay-

syla kyasa bu yönüyle kar çkan kii, ari’nin onaylad bir hükme

kar çkm demektir. Kyas kabul eden kii de, içtihadyla benimsedii

bir konuda zahire balanan ‘zahirî’nin hükmünü reddederse hiç kuku-

suz ki, eriatn verdii bir hükmü reddetmi demektir. Öyleyse bir

müçtehit, kendi içtihadnn sonucuna balanp farkl düüneni suçlama-

ya yeltenmemelidir. Çünkü baka bir müçtehidi suçlamak, ari’ye kar
yaplm bir saygszlktr. eriat bilginlerine ise, onaylad bir konuda

eriat karsnda saygszlk yapmak yaramaz.

FASIL ÇNDE VASIL

Namazlar Nasl Birletirilir

Bilginler, yolculukta namazlarn nasl birletirileceinde görü ayr-

lna dümütür. Baz bilginler, birinci namazn ertelenip kinciyle be-

raber klnabileceini kabul etmitir, baz bilginler ise tiinin serbest ol-

duu görüündedir, kii dilerse sonraki namaz Öncekinin vaktine alr

(ccm-i takdim), dilerse ilk namaz kincinin vaktine erteler.

VASIL

Batnî Yorum

lk namazn erteleneceini (cem-i tehir) dikkate alan görüün ba-

tndaki anlam, Allah’ bilmektir. Çünkü ‘Allah var idi ve O’nunla bera-

ber baka bir ey yoktu.’ Âlem ise, varille bakmndan Haldun varln-

dan sonradr. Çünkü âlemin varl Hakkn varlndan kazanlmtr.

Öyleyse âlemin ilah olmas yönünden Allah’ bilmek istediimizde, bil-

gide O’nu kendimizi bilme vaktine erteledik. Kendimizi bildiimizde
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ise, Rabbimizi bilmi oluruz. Hz. Peygamber öyle buyurur; ‘Kendisini

bilen rabbini bilir.’ Böylece ilk namaz (Tanr’nn bilinmesi), kincinin

vaktinde klm olduk.

Varln yorumunu dikkate alan ise, sonrakini ilke önceler ve kulun

varln Haldcn varl sayar. Böylece âlemi Allah’a ekler. Bu durumda

âlemi Allah’tan, Allah’ ise Allah vastasyla bilir.

Batnî anlamnda her iki durumu dikkate alan ise, dilerse erteler,

dilerse öne alr. Her yolun bir grubu vardr. Kamil kii, her yolu ve o

yoldaki her grubu onlarn dnda kalarak bilir. Kamiller, Allah adamla-

rnn büyükleridir.

FASIL

(Namazlar Birletirmeyi Mübah Klan Yolculuk)

Namazlar birletirmeyi kabul eden bilginler arasnda, birletirmeyi

mübah klan eylerin banda yolculuun geldii hususunda görü bir-

lii vardr. Bununla beraber, yolculuk dnda namazlar birletirmede

olduu kadar birletirmeyi mübah klan yolculuun koullarnda görü

ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, hangi yolculuk ve hangi nitelikte

olursa olsun, yolculuun kendisinin birletirmeyi mübah kld görü-

ündedir. Baz bilginler ise, yolculukta belirli bir yürümeyi ve belirli bir

yolculuk türünü art komutur. Mesela hadiste ‘yürürken acele eden

kii’ denilir. Bu hadiste acele gitmek, namazlar birletirme sebebi ya-

plmtr.' Yolculuun türüne gelince, daha önce (Allah’a) yaklama yol-

culuu, mübah (eylemlere) ve günaha yolculuk zikredilmiti.

VASIL

Batnî Yorum

Daha önce Arafat ve (namazlar) birletirme hakknda belirttikle-

rimizin dnda, lci namaz birletirmek caiz deildir. Gerçekte yolculu-
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a gelirsek -ki bu nefeslerin yolculuudur- bu yolculukta birletirmek

(cem') geçerli deildir. Çünkü birletirme, iki namazdan birini kendi

vaktinden çkarmak demektir. Zevki (tecrübesi) olmayandan baka yo-

lumuzdaki hiç kimse, batini anlamda onu geçerli saymamtr. (Batnî

yorumuyla) Birletirmeyi geçerli gören böyle bir insan akln bakmak,

duymak ve organlarndan ortaya çkan hareketlerine verseydi, hiç ku-

kusuz onlarn her zaman bakalatm görürdü. Hâlbuki kendinden

habersiz olduu için, onun bir bilgisi yoktur. Bu nedenle Allah bize,

‘Nefislerinizde de vardr, görmez misiniz!’" demitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Bir Mazeret Olmakszn Yerleik iken

Namazlar Birletirmek

Ibn Abbas, Hz. Peygamber’in mazeretsiz iki namaz birletirmesiy-

le ilgili öyle demitir: ‘Hz. Peygamber ümmetine sknt vermek iste-

memitir.’ Bu durum ‘Allak size dinde bir güçlük çkarmaz*2
ayetine uy-

gundur. Hz. Peygamber dc ‘Allah’n dini kolaydr’ buyurur. Zahir eh-

linden bir grup da bunu kabul etmitir. Baz bilginler ise öyle demitir:

Namaz birletirmeyi mubah yapan bir mazeret olmakszn birletirmek

caiz deildir.

VASIL

Batnî Yorum

‘Birletirmek’ yükümlülük konusunda perdelilere bir efkat olduu

gibi skntlarn gidermek için de onlar adna caizdir. Çünkü ibadette

güçlük, yükümlülüü zayflatr. Çünkü amel zaten külfettir. Baka bir

meakkat kendisine eklendiinde ise, güçlük üzerine güçlük olur. Mü-
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ahede ehlinde ise birletirme yoktur. Onlardaki birletirme sadece Ara-

fat’taki (ve Müzdclife’dcki) birletirmedir.

FASIL ÇNDE VASIL

Yerleikken Yamur Mazeretinden Dolay
Namazlar Birletirmek

Baz bilginler, gündüz ya da geceleyin bunu caiz görmü, baz bil-

ginler ise gündüzün caiz görmemi, geceleyin ise caiz görmütür. Baz

bilginler ise, geceleyin yamur deil, çamur yadnda birletirmeyi

caiz görmütür. Benim kanaatim udur: Namaz klann inanc, cemaade

klndnda namazn geçerli olabileceiyse ve mescidin dnda cemaat

yoksa, cemaadeyken iki namaz birletirebilir. Cemaat bulunsa bile, tek

bana namaz klmay caiz görüyorsa, böyle bir insann namaz birle-

tirmesi uygun deildir. Ancak mescitteyse ve hangi mezhepte olursa ol-

sun imam namaz birletirdiinde, namazlar birletirebilir.. Söz konusu

imam, taklitçi deil, müçtehit olmaldr. Gerçi günümüzde (yaygn

olan), her durumda müçtehidi taklit etmektir. Nitekim devrimizdeki

bütün fakihler böyle yapmaktadr.

VASIL

Batnî Yorum

Yerleik için birletirmek caizdir. Çünkü o, (nefsinin) yolculuunu

görmekten perdelerimitir. Hâlbuki hallerinin, düüncelerinin, iç ko-

numasnn ve zahiri-batnî hareketlerinin bakalamasna göre, her ne-

feste farknda olmakszn yolculuk etmektedir. Buna bir de, yamur -ki

yamur indirilen bilgi, ö da birletirmeyi dile getiren eriatn zahirinin

bilgisidir- mazereti eklendiinde bu meru ilmin gösterdii ey nede-

niyle birletirebilir. Bu nedenle, ondan yüz çevirmemesi gerekir. Güç-
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lüü dikkate alp çamuru da ona ekleyen ise, birletirmeyi gece nama-

znda caiz görür. Bunu dikkate almayan ise, gece ve gündüz onu caiz

görür, çamurda caiz görmez.
.

'

FASIL ÇNDE VASIL

Hastann Yolculuk Dnda Namazlar Birletirmesi

Baz bilginler, bu durumda hastann namazlar birletirmesini

rübah saym, baz bilginler ise bunu caiz görmemitir. bni Abbas’n

aktard güvenilir hadis nedeniyle, ben ilk görüü destekliyorum. O
hadisi daha önce zikretmitik.

VASIL

Batnî Yorum

Tembellik, nefsin bir hastaldr. Dolaysyla hastal tembellik ya

da bu anlamdaki bir ey olan kiinin namazlar birletirmesi caiz deil-

dir. Hastal, hallerinin etkisine girip -hastann baylmaktan korkmas

gibi- halin kendisine baskn olmasndan korkan kii ise, namazlar bir-

letirebilir. Bu balamda hal hastalk, makam ise salk demektir.

Halin mahiyetini bilmeyen sûfler, halin bilgiden üstün olduunu

söyler. Hâlbuki Allah adamlarnn büyükleri, bu dünyada hallerden sa-

knr. Haller, en büyük perdelerdir. Bu nedenle sûfler halleri ‘vergi

(mevhibe)’, makamlar kazanlan eyler saymlardr. Büyüklere göre

ise, dünya her zaman çalma yeridir, yoksa (vergi olan) hal yeri deil-

dir. Çünkü çalmak, senin dereceni yükseltirken, hal sahibinin vaktini

boa harcar ve bu nedenle yükselemez. Hatta hal, salikin (kazanm yo-

luyla elde enii) makamnn dünyadaki erken-pein souçlarmdandr.
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Bu nedenle haller vergiler olmutur. Kazanlan eyler olsayd, hiç ku-

kusuz, onlar sayesinde yükselme gerçekleirdi.

Hal dünyada deil, ahirette üstün olacaktr. Bilgi ve makam ise,

hem dünyada ve hem de ahirette üstündür. Allah peygamberine bilgisi-

nin artrlmasn istemeyi emredip öyle demitir; ‘Rabbim bilgimi artr!*
4*

Hâlbuki halindeki bir arü istemeyi emretmedi. Halin üstün olduunu

kabul eden kimse bilginin üstünlüünü bilip bilgiden de güvenilir bir

zevki olsayd, hiç kukusuz, kendisini bilenleri ereflendirdii konuda

Allah’a uymu olurdu. Söz konusu kii Allah’n kendisini ve seçkin me-

lek ve kullarn niteledii bu özellikten mahrum kalp bu dereceye ula-

amam olduu için, haln bilgiden üstün olduunu iddia ederek ken-

dini savunmaya kalkmtr. Böyle bir insan -Allah’a hamd olsun- hem

bilgiden ve hem de halden eksiktir.

Doru hal sahipleri, bilginin hale göre üstünlüünü bilenlerdir.

Onlar, bilginin peindedir. Çünkü hal onlarla yaratl gayeleri arasnda

bir engeldir. Bu nedenle, halden (hal peinde komaktan) uzak durur-

lar. Halin engel olduunun kantlarndan birisi udur: Hal sahibi haliy-

le mutlu olsa bile, ölümü annda ondan yüz çevirip ondan uzaklatn

ve hal sahibi olmamay dilediini görürsün. Çünkü hal, Allah’a yaklat-

ran bir ey deildir. Dünya ise, (Allah’a) yaklatran sebeplerin bulun-

duu bir yerdir. Ahiret ise, yaknlk yeridir. Gerçek bilgin, her nitelii

kendi yerinde hüküm sahibi yapar. Halin hükmü ise ahirettedir. Bilgi

ise, hem dünyada hem ahirette, ksaca her yerde hüküm sahibidir. Çün-

kü onun üstünlüü eksiksizdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Korku Namaz

nsanlar, korku namaznn caiz olduu konusunda görü birliine

varm, buna karn Hz. Peygamberin korku namazn nasl kldn
belirten rivayetlerin farkll nedeniyle bu namazn tarz hakknda gö-

rü ayrlna dümülerdir. mam Ebu Yusuf ise, korku namaz hak-
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knda farkl düünmü, çounluktan ayrlm ve öyle demitir: Hz.

Peygamberin tek bir imamla kld tarzda korku namaz sadece Hz.

Peygamber için caiz olabilir. Çünkü bu durum ona özgüydü. Korku

namaz lci imamla klnr. Her imam bir gruba iki rekât kldrr. Bu es-

nada dier grup ise, düman gözetler.

Benim görüüm udur: mam, Hz. Peygamber’den aktarlan tarz-

larda namaz kldrp kldrmamak hususunda serbesttir. Hangi tarzda

namaz kldrrsa, kendi namaz gibi cemaatin namaz da geçerlidir. u
var ki, selam beklemenin zikrcdildii rivayet bunun dndadr. Çünkü

bana göre, bu rivayet tartmaya açkrr. Çünkü bu durumda imam

uyan haline gelmektedir. Hâlbuki Allah, imam uyan deil, uyulan

yapmtr. Bu konuda kesin bir yarg vermeksizin çekinceli kalmamn

sebebi, Hz. Peygamber’in imama hasta ve cemaatin en zayfn dikkate

alarak namaz kldrmay emretmesi bakmndan aniamla ilgili bir du-

rumdur.

Hz. Ebu Bekir’in Hz. Peygamberin namazna uymasnn yorumla-

nabilecei tevili Tahavî öyle zikreder: ‘Ebu Bekir, insanlara imamlk

ediyordu. Onlarn içinde Hz. Peygamber de vard.’ Ravi öyle der: ‘n-

sanlar Hz. Ebu Bekir’e, Ebu Bekir ise Hz. Peygamberin namazna uyu-

yordu.’ Tahavî .öyle der: ‘Burada uymann anlam, Ebu Bekir’in Hz.

Peygamber’in hastal nedeniyle namaz hafifletmesidir.’ Bu yorum,

uzak bir ihtimal deildir. Bazen imam bu durumda ‘uyulan imam’ ola-

bilir. Olay aktaran sahabe’den rivayet imamlk sözüyle gelmitir. Bu

nedenle, bana göre beklemeyle ilgili rivayette kesin bir yoruma ulala-

maz. Korku namaznn tarzlar hakkndaki görü ayrl ise, bilinir ve

hadis kitaplarnda yazldr.

VASIL

Batnî Yorum

Hale kulun haline göre kuluyla beraberdir: ‘Ben kulumun zanmna

göreyim. Öyleyse kulum benim hakkmda iyi zanda bulunsun.’ Kul
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hangi haldeyse, Hak o hale göre kuluyla beraberdir ve ona göre kendi-

sine muamele eder. Allah öyle buyurur: ‘Beni zikredin ki ben de siz i zik-

redeyim

y

Kul Rabbini içinden zikrederse, Allah da onu içinden zikre-

der. Kul rabbini bir toplulukta zikrederse, Allah da kulunu bir topluluk

içinde zikreder.'’ Kul burada imamn (uyulan) yerini almaktadr. Dier

hal ise, kulun Allah karsndaki halinin Hakkn kulun karsndaki hali-

nin tarznda olmasdr. Bu duruma örnek olarak ‘Onlar1 sever, onlar da

Allah’ sever
545

ayetini verebiliriz.

Allah yolunun ehli, bu meselede hakikatlerin gerektirdii ekilde

hareket eder. Allah daha önce kulunu sevmemise, onu kendisini (Al-

lah’) sevmeyle rzklandrmaz, bu sevgiye onu ulatrmaz ve bu sevgide

onu kullanmaz (kul kendiliinden Allah’ sevemez). Kulun Allah’ yak-

latran bütün durumlardaki durumu böyledir. Bu makam, Allah dili-

nin gaflete dümekten çekindikleri bir makamdr. Bu nedenle onu kor-

ku namazna benzettik.

FASIL ÇNDE VASIL

Sava Halinde Namaz

Baz insanlar, bu durumda namazn klnmayaca görüündedir,

baz insanlar ise, insann gözleriyle ima ederek namaz klabileceini söy-

lemitir. Benim görüüme göre, sava vaktinde kiinin klabildii ölçü-

de namazn klmak zorunda olduudur. Çünkü karlkl olarak klç
çekmenin dndaki her hal, cihat ve savama deil, sadece cihada ve sa-

vaa hazrlanmadr. Klçlarn çekilmesi ise, cihadn ve savamann ta

kendisidir. Allah, kullarna savata sebat gösterip sabr ve namazla var-

dm dilemelerim emrederek öyle buyurmutur: ‘Ey iman edenler! Kafir-

lerle karlatnzda, onlara arkanz dönmeyin .

546 Sonra kararllk gös-

termeyenleri tehdit ederek öyle demitir: ‘O gün savamak için yer dei-

tiren ya da baka bir gruba katüamn dnda, onlara srtn dönen bir kii hiç

kukusuz Allah’n öjkesini satn almtr ve cehennemliktir. Oras ne kötü bir

yerdir
547 buyurur.
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Allah sava halindeyken öyle der:
‘
Sabrla ve namazla yardm dile-

yin.’
4* Bu balamda ‘sabr’, nefsi sava halinden kaçmaktan engellemek

ve alkoymak demektir. Böylece Allah, savata namaz klmay emredip

onun dümann baarszla uramasn salayan nedenlerden olduu-

nu belirterek namaz savan ve cihadn fiillerinden biri saymtr. Böy-

lece (sava esnasnda) namaz farz olmutur. Sava esnasnda kaçmak ise,

büyük günahlardan birisidir. O anda Allah direnmek anlamndaki sabr

ve namaz emretmi, böylece savata sabretmek farz olduu gibi namaz

da farz olmutur. Bu nedenle kii imkân ölçüsünde namaz klar. Allah

öyle buyurur: ‘Gücünüz yettii ölçüde Allah'tan korkun .

w Baka bir ayet-

te ise ‘Allah kiiyi yapamayaca eyle sorumlu tutmaz
’50 buyurur. Hz.

Peygamber bir tehlike bulunmadnda bile binei üzerindeyken imayla

(gözleriyle harekeden yerine getirerek) tek rekât namaz klard. Öyleyse

gerek korku gerekse güven esnasnda farzn yerine getirilmesi gerekir.

Bunun yan sra namazn Allah’n yardm sebeplerinden birisi olmas da

bir müjdedir.

Korkan kii, ne savatan geri kalacak ne de geveklik göstermeye-

cek ekilde sava esnasnda namazn klar. Bu durum, vaktin belirleye-

cei (bir eydir). Çünkü yükümlü, vaktinin hükmüne göre hareket

eder. Abdesdi olup olmamas birdir. Buna kar çkan kii, Allah’n em-

rini iyice incelememi ve onun neyi kastettiini aratrmamtr. Allah,

dininde yükümlüden güçlüü kaldrr, Nitekim bir ayette öyle buyu-

rur:
c

Si?:e dinde bir güçlük yaratmamtr.’51

Bunu belirttikten, son ra öyle derim: Yükümlü insan, sava halin-

deyken ya (kendi içtihadyla amel eden bir) miiçtehit ya da (bakasna

uyan bir) mukallittir. çtihat yapan birisiyse, ona denecek bir söz yok-

tur, çünkü böyle bir insan, delilinin gereiyle amel eder ve deliline kar
çklamaz. Mukallit ise, bizce yapmas en uygun i, klçlarn çekilmesi

halinde de namazn abdestsiz olarak klnabileceini benimseyen müç-

tehidin görüüne uymasdr. Çünkü Kur'an- Kerîm bunu desteklemek-

tedir. Taklitçi insann (bu ortamda abdestsiz olarak) namaz klnabile-

ceini kabul eden müçtehidin görüünden yüz çevirmesini salayacak

hiçbir kesin kant yoktur. Çünkü müçtehide uymak, taklitçinin yüküm-

lülüünü kaldrr ve hakknda en uygunu odur. Böylece, Hz. Peygam-

ber Aie’den gelen güvenilir bir hadiste belirtildii üzere Allah’n pey-

gamberine uyarak her annda Allah’ zikredenlerden olur. Hz. Aie öy-
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le der: ‘Jiz. Peygamber her annda Allah’ zikrederdi.’ Bunun için belirli

bir hali zikretmemitir.

VASIL

Batnî Yorum

Savata klçlarn çekilmesi, (batn anlamnda) kendisine vesvese

veren eytann ve nefsinin karsndaki durumudur. Allah bu haldeyken

insana ah damarndan daha yakndr. Bu yaknla ramen insan büyük

bir sava içindedir. Kul bu haldeyken Allah’n yaknlna bakar. Bütün

namaz (eytan veya nefsiyle) sava esnasnda tamamlasa bile, hiç ku-

kusuz böyle bir durumdaki insann namaz klmas zorunludur, çünkü

böyle yaparsa eytanla Allah vastasyla savam demektir. Çünkü .0,

namaznda Allah karsnda bulunduunun bilinci ölçüsünde, kendisine

emredildii ekilde namazn görünür artlarn yerine getirmitir. Sa-

vaç da, klçlarn çekildii esnada namaz kendisine emredildii üzere

batnyla klar. Emredilen ey, gücü ölçüsünde gözleriyle ima ederek

namaz klarken dümanyla savarken de diliyle tekbir getirmesidir. Bu

esnada eytann vesvesesi, Allah’n yükümlü tuttuu farzlar yerine ge-

tirmekten kulu uzaklatrmaz. Vesvese vaktinde Temizlenmesi, tpk ab-

desti uzuvlarna ulatrmas gibi, savamasnn ta kendisidir.

eytan kulun Allah yolunda cihadndaki azmini gördüünde, de-

sinler diye savamay akima getirebilir. Bunun nedeni, eytann kiinin

amelini geçersiz yapma ve boa çkarma hrsdr. Hâlbuki kul, savama-

ya baladnda niyetini Allah’n dinini korumak ve ‘Allah'n kelimesinin

yüksek, kafirlerin kelimesinin alçak olmas’ için halis bir ekilde belirle-

miti. Burada ‘kafir’, özel bir yönden mürik demektir. Böyle söyleme-

mizin sebebi, Allah ehlinin bu sözle iaret ettiimiz eyi anlam olma-

lardr. Baa dönersek, eytan kendisine bunu hatrlattnda, insan bu

düünceye kymet vermez. Çünkü bu kulun dayand esas ve dayanak

doru ve güçlüdür ki bu da balangçtaki niyettir. eytan doru bir ni-

yede balad amelini artk brakmas, hususunda kula saldrp niyetine

katan gösteri duygusuyla amelinin bozulduu vesvesesini verirse, kul
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eytann bu davrann ‘emelleriniz batl olmaz’52 diyerek reddeder. Böy-

lece, (böyle bir niyet karld nedeniyle) eytann ameli terk etmeyle

ilgili verdii vesveseyi bu ayetle kendinden uzaklatrrsn.

FASIL ÇNDE VASIL
v

Hastann Namaz

Bilginler, hastann yükümlülüü bilecek durumda olduu sürece

namaz klmakla sorumlu olduu; namazda ayaa kalkmak, rükuya

varmak ve secdeye gitmek gibi yapamayaca eylerin ise hastadan dü-

tüü konusunda görü birliine varmtr. Oturarak namaz klabilen

hastann durumu hakknda olduu gibi oturmann tarz hakknda da

görü ayrlna dümülerdir. Baka bir görü ayrl konusu ise, ne

oturmaya ne ayaa kalkmaya güç yetiremeyen hastann nasl namaz k-

lacadr.

Oturarak namaz lalana gelirsek, baz bilginler onun hiçbir ekilde

ayaa kalkamayan kii olduunu söylemitir. Baka bir gruba göre ise,

hastalndan dolay ayaa kalkmaya güçlük çeken kiidir. Oturmann

tarzna gelirsek, bir grup bada kurarak oturur demitir. Böyle oturu,

ayakta durmann yerini alr. bn Mesud ise, bada kurarak oturmay

mekruh saymtr.

Ne oturabilen ne de ayakta durabilene gelirsek, bir grup böyle bir

hastann yatarak namaz klacan söylemi, bir grup kolayna geldii

gibi namaz klacam söylemi, bir grup ayaklar kbleye dönmü olarak

namaz klacan söylemi, bir grup ise oturamayan kiinin yan üzerin-

de klacan söylemitir. Bir yan üzerinde namaz klamazsa, ayaklar

kbleye dönmü halde uzanarak namaz klar.

Benim görüüm ve kanaatim udur: Allah sorumlu müslümadan

dindarlkta güçlüü kaldrp gücü ölçüsünde kendisinden korkmay ona

emretmitir. Hasta, klabildii ve kolayna gelecek ekilde namaz lalar.

Hastalnn artmasna yol açacak (dini konulardaki) güçlüklerle yü-

kümlü deildir. Namaz geçerli klan bütün unsurlar vc artlan yerine
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getiremeyecek bir halde bile olsa, namaz hiçbir zaman terk etmemeli-

dir. Çünkü ari’nin hitab kiiyi yapabilecei bir halde sorumlu tutar.

Allah herkesi ancak gücü yettii ve yerine getirebildii eylerle sorumlu

tutar, daha fazlasn ona yüklemez. Çünkü Allah
‘

Allah hiç kimseyi yerine

getiremeyecei eyle sorumlu tutmaz** ayetine bitiik olarak
‘

Allah güçlük-

ten sonra kolaylk yaratr’* demitir. Adeta öyle der: Allah’n nefse bir

görev verip nefsin onu güçlükle yapmas, yükümlü hakknda bir güç*

lüktür. Kolaylk ise ‘Allah size dinde bir güçlük çkarmad™ ayetinde belir-

tilen durumdur. Allah kullarna ne kadar da efkatlidir!

VASIL

Batnî Yorum

Hastalklar üç türdür: Bedene, nefse ve alda ait hastalklar. Bunla-

rn bir dördüncüsü yoktur. Bedene ait hastalklar burada inceledikleri-

mizdir ki ekilci bilginler onlar bilir. Nefse ait hastalklar, Allah’n em-

rettii yükümlülüü yerine getirmekten alkoyan arzular ve niyederdir.

Akla ait hastalklar ise, (dini meseleleri kandayan) kantlara ve imana

zarar veren saptrc kukulardr. Bu kukular akll kiiyle imarm geçer-

lilii arasna girer. Nefse ait hastalklar ise, imanla beraber bulunur.

Böyle bir nefs . karsnda müminin iman, bedeni hasta bir insan için

akl gibidir. Böylece hasta, Rabbiyle konuma ve O’nu müahede ha-

linde namazn klar. Nitekim Ömer b. el-Hattab orduyu namazdayken

hazrlard. Çünkü doru sözlü mümin Rabbinden baka kimseyle ko-

numaz; Allah’n kullarndan herhangi biriyle kendisine yarar tarzda

Rabbiyle konutuunu görmeden konumaz.

Nefsi hasta olan mümin ise, (Allah’tan alkoyan) niyederinin içinde

iman bakmndan Rabbiyle konuur. Böylece meguliyeti, O’ndan,

O’nda ve O’nmla gerçekleir. Dolaysyla bir yandan (alkoyucu) niyet-

leri, öte yandan Allah’a inanma halinde olmay kalmay sürdürür. Ona

öyle der: ‘Himmetin Allah’tr. O'ndaki bakn da Allah vastasyladr.’

Çünkü Allah Varlk ve Mevcuttur. O, her eyde ve taplan her eyde

ibadet edilendir. O, her eyin varldr. O, her eyin maksaddr. Her
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ey, O’nu ifade eder. Zuhur eden her eyde gerçekte zuhur eden O’dur.

Her eyin yokluunda batn olan (gizlenen, görünmeyen) O’dur. O,

her eyden öncedir, her eyden sonradr. Böylcce mümin, her yönde ve

her durumda Allah’a ibadetten mahrum kalmaz. Çünkü nefse ait hasta-

lklar, iman zedelemez.

Akla ait hastalklar ise, imana zarar verir, man iki eyle ilgilidir:

Haklan varl ve Hakkn birlii. Zat bakmndan Haklan mutlak bir-

liine inanmak, aklclara göre teorik aldn alglayabilecei eylerdendir.

Bize göre ise bu birlik, fikir gücümüzle algladmz bir eydir. Zikir ve

keifyönünden ise alglanamaz. Ayn ekilde, Hakkn birlii de iman vc

aklla alglanr. Ana hadaryla zikredilse bile, eriat zatn mudak birliini

hakknda hüküm koyarak ifade etmemitir. Bu nedenle iman alanna

girmez.

Akl hastal (batn yorumda) kiiyle Hakkn varlna geçerli bir

ekilde inanmak arasna girdiinde, hiç kukusuz, seninle zorunlu bilgi

arasna girmi demektir. Çünkü fiili (yaratmas, sanat) bakana görün-

düünde, Yaratann varln bilmek zorunludur. nsan Yaratann haki-

katini ve mahiyetini, hangi durumda olamayacan, hangi durumda

olup olamayacan ya da hangi durumun O’nun hakknda imkânsz ol-

duunu fikri bir inceleme vc Allah’n peygamberi vastasyla bildirimiy-

le örenmezse, içinde bulunduu durum dermansz bir hastalktr.

Zorunlu bügiden mahrum kalan insan, hastaln etkisizletirdii

bir hastaya benzer. Böyle bir insan ne hasta olduunu ne de içinde bu-

lunduu durumu bilebilir. Böyiece eriatn hitab da ondan düer, çün-

kü artk akl yoktur. Yaratan Hakkn varlna dair zorunlu bir bilgisi

veya iman olsa, Hakk birlemeyi reddeden hastalk ortadan kalkar.

Hastaln kalkmas ise, (birini) taklit ederek mümin olmasyla veya

aratrp akl yürütmeyle bilgin haline gelmesiyle gerçekleir, Aratrma

ve akl yürütmeyle Hakkn varlna inandnda ise, bu kez hastal,

akl ve eriat bakmndan ilahn birliine inanmakla beraber ari’den ge :

len ve zatm mudak birliine zarar veren Hakkn niteliklerini kabul et-

memektir. Böyle bir hastala sahip olduunda namaz klabilir ve hasta-

lna ramen ibadetini yerine getirir, çünkü ibadet ona yararldr.

Çünkü hastayken sahip olduu akl, Allah’n birlii hakknda zikretti-

imiz bu kadar bilgiye imkân verir.
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Doru bir iman sahibi mümin, ari’nin nitelemi olduu Allah’a

iman eden kimsedir. man hasta mümin ise, sadece aklnn gösterdii

Allah’a ibadet eden kimsedir. (Allah hakkndaki bilgisinde) Mazeret sa-

hibi herkesin mazeretini içeren bir duruma dikkatini çektik. Tevhit -ki o

bütün varlklardan istenilen eydir- geçerli olup için ve dm hareketler-

deki meru ibadetleri yerine getirmek buna eklendiinde ne ho olur!

FASIL ÇNDE VASIL

Namaz Bozup Yenilemeyi Gerektiren Sebepler

Bilginler, namazn geçerlilik artlarndan herhangi birini kastl ya

da unutarak ihlal eden herkesin namaz yenilemesinin vacip olduunda

görü birliine varmtr. Bu artlara örnek olarak, kbleye dönmek ve

abdest almay verebiliriz. Ben de bu görüteyim, fakat ‘kastl’ ifadesine

‘mazeretsiz’ diye eklerim.

VASIL

Batnî Yorum

Muduluun art tevhittir. ‘Muduluk5

derken cehennemde kalma-

may kastediyorum. Ahiretteki yok edici her yerden (cehennemin her

durandan) kurtulu art, her eyi kapsayan rahmete bakmakszn

kendisi olmakszn kurtuluun gerçeklemedii her eydir! Çünkü Al-

lah’n rahmetinden meydana gelse bile, arifin kalbi Allah’n rahmetin-

den daha genitir. Çünkü Allah ‘rahmet edilen’ diye nitelenemeyecei

için Allah’n rahmeti Allah’ sdramaz. Allah’ bilenin kalbi ise Allah’

sdrr. Nitekim Allah ‘beni mümin kulumun kalbi sdrd’ der. Öy-

leyse Allah’m rahmeti her eyi sdrr. Arifin kalbi ise, Hakk ve her e-

yi sdran rahmed sdrr. Baka bir ifadeyle kalp her eyi sdrr. Bi-

naenaleyh kalp, kaytsz anlamda geni olandr. Bunun nedeni, varln.
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Hakkn varl olmasdr. Ey gafil kii! Bu akllnn ifade ettii eye dik-

kat et!

FASIL ÇNDE VASIL

Bir nsan (Pislik Anlamndaki) Hades Nedeniyle Namazn
Bölerse, Daha Sonra Namazn Tekrarlar m, yoksa Kld

Rekâtlara lave mi Yapar?

Çounluun görüü, ne böyle bir pislik ne de namaz kesen baka

bir durum nedeniyle namazn yeniden {olmayacadr. Yellenme ise

bunun dndadr. Baz bilginler, bunu da istisna saymamtr. Baz bil-

ginler ise, bütün fiillerde namazn yeniden klnacan ileri sürmütür.

Benim görüüm udur: Namaz kesen her pislik, ya abdesti bozan pis-

liklerdendir ya da namaz kestii halde abdesti bozmayan bir pisliktir.

Abdesti etkileyen bir pislik ise, namaz devam ettiremez. Abdesti etki-

lemezse namazn sürdürür. Fakat namaz kesen bu sebebi giderirken

yapmas gerekene baka bir fiil eldememelidir. Baka bir ilavede bulu-

nursa, namaz tamamlamaz, yeniler.

VASIL

Batnî Yorum

Yersiz hçkrk tutmas örneindeki gibi, karlkl konumay bölen

ve kiiyle (Hakk) müahede arasna giren eyler, ahirette Hakk gör-

meye etki eder mi, etmez mi? Yoksa etki etmez ve görmek ile müahe-

de birleir mi? Kesen ey bir ‘pislik* olabilir ki bu, (bâtnda) imam etki-

leyen ey demektir. Böyle bir ey ise, bu pisliin ortaya çkmasndan
önce yaplan meru konumann (namazdaki konuma) bir ürünü ola-

maz. Böyle bir insann (zahirdeki karl), namaz yeniden klmayan

kimsedir. Bozan (kesen) ey sebebi görmek ve ona dayanmak ise, kul.
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söz konusu ey ortaya çkmazdan önce yaplm konumann meyvesini

devirir. Bu da, hiç kukusuz, namazn yeniden klana benzer.

FASIL ÇNDE VASIL

Önündeki Bir Sütreye Doru Namaz Klmak ya da Sütresiz

Namaz Klmak. Namaz Klann Önünden Geçildiinde

Namaz Bozulur mu, Bozulmaz m?

Baz bilginler hiçbir eyin namaz bozmayacan, baz bilginler ise

önünden veya sütre ile önünden geçtiinde kadn, köpek ve eein na-

maz bozacam ileri sürmütür. Benim görüüm udur: Namaz klann

önünden geçen kii günahkâr olduu gibi namaz klann da önünden

birisinin geçmesini gücü ölçüsünde engellemesi gerekir. Bunu yapmaz

ve onu uzaklatrmazsa, namaz klan da günahkâr olur. Ancak namaz

her bakmdan geçerlidir. Kiinin önüne geçeni engellemek zorunda ol-

duu snr ve ölçü, secdede akm koyaca snrdr. Bir ey kiiyle secde

yeri arasndan geçtiinde, insan onu uzaklatrmak ve onunla mücadele

etmek zorundadr. Bundan fazla bir snrda ise, onu uzaklatrmaz ya da

onu öldürmez. Bu dununda Araplarn ‘önünde’ derken kastettikleri öl

çüye göre, vebal namaz klann önünden geçenin üzerinedir. Çünkü

ar bu konuda herhangi bir ey belirlememitir.

VASIL

Batnî Yorum

Hak, kulun kblesidir. Allah ile kulu arasndan nefsiyle ya da Rab-

biyle geçenin vebali kendisine döner. Hak ile konuan namaz klann

ise, önünden geçeni uyarp bu konuda nefsini görmekten kendisini

uzaklatrmas gerekir. Çünkü insan, ‘Allah için, peygamberi için, bütün

müslümanlar için
5 hayrhah olmaldr. Bunun yan sra kendi önderleri-
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ne ve bütün insanlara kar samimi ve hayrhah olmaldr. Nasihat et-

mesi gereken yer gelir de kii nasihatini yapmazsa günahkâr olur. (Na-

mazda Hak ile) Karlkl konuann konumas ise, (önünden geçene

engel olmad için) günahkâr olsa bile bulunduu her durumda geçer-

lidir.

Namaz klann ‘önünden geçen’ namazda kendisiyle Rabbi arasna

giren bir düünce olabilir. nsan kalbiyle geçerli bir namaz klyorsa,

okuduu ayete veya (yapt) zikre göre bulunduu durumun aksine

bir eyin aklna gelmesi imkânszdr. Baka bir durumdaki düüncenin

insana gelecei bir gedik yoktur. Namaz klan, kendini unutmuken dü-

ünceler araya girmi olabilir. Bu durumda, yeniden bilincini kazand

nda aklna gelen ey, ona zarar vermez ve namaz geçerlidir. Çünkü o,

Rabbiyle konutuunun farkndadr.

Namaz klan, Ömer b. el-Hattab gibi namaznda her eyde Rab-

biyle konuan ya da Ebu Bekir gibi Rabbiyle konuurken her eyin

Haktan meydana çktn görenlerden ise, onun içinden kld namaz

da geçerlidir. Bu esnada çkan ey iradeyle ya da istei olmakszn mey-

dana çkmtr. Kiinin isteiyle meydana gelmemise, hiçbir sorumlu-

luu yoktur; isteiyle meydana çkmsa, bu durumda ya mecburdur ya

da isteyerek bunu yapmtr. steyerek yapan günahkârdr. Mecbur ka-

lan ise, günahkâr deildir.

FASIL ÇNDE VASIL

Namazda Üfleme
j

Baz bilginler bunu mekruh saym, baz bilginler ise bundan dola-

y namaz yenilemeyi vacip kabul etmitir. Baz bilginler ise, duyulup

duyulmamasm ayrt etmitir. Bu konunun üflemenin bir söz olup ol-

mayna dayandn bilmelisin. Namazda üflemenin iyi bir davran

olmadnda ise görü ayrl yoktur.
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VASIL

Batnî Yorum
i

Hz. sa her durumda Rabbiyle beraber olduunun bilincindeydi

(huzur). Ku'a ruh üflemesi Rabbiyle olduu bilincini kesmedii gibi

üflemesi de Rabbinin izniyle gerçeklemiti. Allah ona Rabbiyle olduu

bilincini perdeleyecek bir konuda izin verebilir mi? Hakkn gözlerinin

önünde ve srlarnda sürekli bulunduunu bilmek, bütün yaratklardan

istenilen eydir. ki taraftaki murakabe budur.

Üflemeyi ‘ol (kün)’ sözünün bedeli sayan kii, onu bir söz sayar.

Üflemeyi ‘ol* anlamnda deil de, bir sebep sayan ise onu söz saymaz.

‘Benim iznimle (ku olur, sa’yla ilgili ayete atfla)* ifadesini de ‘ona üf-

ler’ ifadesinin deil, ‘ku olur’ ifadesinin sonucu sayar.

FASILÇNDE VASIL

Namazda Gülmek

Fakihler gülmenin namaz bozacanda görü birliine varm, te-

bessüm hakknda ise görü ayrlna dümülerdir. Baz bilginler, te-

bessümün de gülme gibi olduunu ve namaz bozacan söylemi, baz

bilginler ise gülmeye dahil edilemeyeceini ve namaz bozmayacan

iddia etmitir.

VASIL

Batnî Yorum

Karsnda konuulan zatn karsnda gülmek, sayg ve edebi zede-

ler. Saygl olmayan ise,, (namazda Hak ile karlkl) konuamaz. Te-
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bessüm ederse, ya bulunduu mertebede Rabbi güldüü için tebessüm

etmitir ya da dorudan tebessümü gerektiren bir mertebede bulunmu

ve tebessüm etmitir. Birinci duruma örnek olarak, Musa’nn ihtiyaryla

Hannad’n hikayesini verebiliriz. Kulun bu gibi durumlarda Hakkn

gülmesi nedeniyle tebessüm etmesi, saygnn bir gereidir. kinci du-

rum ise saygszlktr ve huzur haline yaramaz. Bu durumda tebessüm

huzuru engeller, dolaysyla tekrar tövbe edip amele balamak' gerekir.

Böyle bir durumdaki insan, (zahiri hükümde) tebessüm namaz bozar

diyene benzer.

FASIL ÇNDE VASIL

Hçkrann Namaz

Baz bilginler, hçkrann namaznn bozulacan ve namaz yeni-

lemesi gerektiini, baz bilginler ise yapt iin mekruh olduunu söy-

lemitir, Benim görüüm ise, yasaklamann (nehy) bozulmaya delil ol-

maddr. Yasaklama, sadece yapann günahkâr olduuna delildir. Bu

durumda hçkrann namaz, hçkran günahkâr olsa bile, gcçcrlidir. Bu

durum, çalnt bir evde namaz lalann haline benzer.

VASIL

Batin Yorum

Namazn klnd necis seccade (bâtn yorumda) mümin olduu

halde yapaca bir kötülüü ya da namazn bitirdiinde birisine yapa-

ca suçu düünen kimsenin halidir. Böyle bir insann kld namaz ge-

çerlidir, bu kii ise, içinden kötülük geçiren kimsedir. Bu kötülüü

yapmad ya da planlamad sürece, böyle bir insann günah affedil-

mitir.
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FASILÇNDE VASIL

Namazdaki Kii Verilen Selam Alr M?

Baz bilginler, bunun caiz olduunu kabul etmitir ki ben de bu

görüteyim. Çünkü selam almak, Allah’ zikretmektir. Selam vermek,

namazda otururken yaplmak üzere belirlenmi zikirlerden biridir. Do-

laysyla dayand bir asl vardr. Namazda dua caizdir. nsanlar zik-

retmek de ona girer. Buna örnek olarak, namaz klan kiinin ‘beni ve

ebeveynimi bala’ demesini verebiliriz. Baz bilginler ise, selam sözle

almay caiz görmemi, iarede almay caiz görmütür. Baz bilginler ise,

her durumda selam almay caiz görmemitir. Baz bilginler, insann

içinden selam almasn caiz görmü, baz bilginler ise namaz bitirdi-

inde selam alabileceini söylemitir.

VASIL
/

Batnî Yorum

Allah öyle buyurur: ‘Size selam verildiinde daha güzeliyle selam

aln .'56 Burada (bir fiilin baka bir fiilin ardndan hemen yaplmasn bil-

diren)
c

fe’ balac gelmitir. Dolaysyla selam almay ertelemek caiz

olmad gibi üstelik burada namaz ya da herhangi bir ey ayrt edil-

memitir. Öyleyse dua ya da baka bir ekilde meru her zikir, zorunlu

olmamakla birlikte namazda ve namazn dnda söylenebilir. Örnek

olarak, haprana dua etmek ya da selam almay verebiliriz.

Krk ikinci ksm sona erdi, onu krk üçüncü ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

VASIL

Kaza Namaznn Fasllar

Müslümanlar, namaz kaza etmenin uyuyan ve unutana vacip ol-

duunda görü birliine varm, kastl veya bayld için namaz terk

eden hakknda ise- görü ayrlna dümülerdir. Benim görüüm u-

dur: Uyuyan ve unutandan her birine klmad namaz (kaza deil)

‘eda’ etmek vaciptir. Fakihler ‘kaza etmek’ derken ‘eda ermek’ (vaktinde

klmak) derkenki gibi ‘namazn farz oluunu’ kastederlerse, ben de o

görüü benimserim. Ya da, ‘kaza etmek’ derken namaz bilinen vaktinde

klmakla uyuyan ve unutann hatrlad vakitte klmasn ayrt eden bir

eyi kastederlerse, bunda da bir sorun yoktur.

. Fakat fakihler, ‘kaza’ derken zikrettiimizden baka bir eyi kaste-

dip kaza klann namaz kendi vaktinde klmayarak (eda) söylediimiz-

den farkl bir ekilde baka bir vakitte klmak olduunu kastederlerse,

ben bu görüü kabul etmem. Çünkü uyuyan ve unutan bu esnada o

namazla yükümlü olmad gibi onlar adna namazn vakti de (uyuduk-

lar veya unuttuklar) o vakit deildir. Çünkü Allah ‘kimseyi yapamaya-

ca eyle sorumlu tutmaz.’ ari uyuyan ve unutan için hatrlama ve

uyanma esnasnda bir vakit belirleseydi, bu namaz o ikisinden düerdi.

Bununla beraber, namazn bilinen vakti uyanan ve hatrlayanlar için

çkm olurdu. Nitekim baylandan da vakit düer.
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VASIL

Batnî Yorum

Unutan insan, varlkta Allah’tan, O’nun sfat ve fiillerinden baka

bir ey bulunmayp O’nun varln kendisi olduunu bilen kimsedir. Bu

bilginin gerei olan Allah’ bilmek ve O’nun karsnda sayg, bu ma-

kamdaki arifin ayrlmaz özellii olmaldr. Bu bilgi ve sayg ise, bu ki-

tapta olduu kadar Allah yolunu (açklayan) ilimde zikredilmi vc belir-

tilmitir. Arif bu bilgiyi unutup bilginin verdii edebe ve saygya dikkat

etmezse, cezalandrlmaz. Bilakis onun bu bilgiye sahip olmayan kimse-

nin nezdinde yerleik bir zikri varsa, söz konusu kii Allah katnda o çi-

i hakknda zikrettii ve ortaya koyduu eye göre bulunur: yilikse iyi-

lik, kötülükse kötülük. Çünkü unutmann sebebi, haram ya da mübah

ya da mendup bir ie tamamen kendini yermek olabilir. Bu durumda

unutan insan, unutmas yönünden deil, yapt mendup fiil yönünden

sevap alr. Öte yandan kendisini kaptrd haram yönünden günah ala-

ca gibi mübah fiil yönünden ise günah ya da sevaptan mahrum kalr.

Unutan insan bilgisini hatrladnda, saygnn gerektirdii ekilde

davranr. Hareket ve durularnda söz konusu bilginin (gerei olan)

hüküm ve sayglardan geçmite üzerinde belirlenmi olanlar yerine ge-

tirir, onlar üzerinde belirlendii ekilde nefsinde canlandrmas gerekir.

Onlar hatrlayp nefsinde (zihin) canlandrdnda ise, onlar için gere-

ken saygy da nefsinde canlandrr. Bu, onun vaktidir. Bunu yapmazsa,

unutmas halindeki saygszl nedeniyle Allah onu cezalandrr. Çünkü

Allah öyle der: ‘Beni hatrlamak için namaz hl's?

Bu bilgiye sahip uyuyann batndaki yorumuna gelirsek, söz konu-

su kii, Yaratanna (Mükcvvin) bakmadan doasna ve doasnn kendi

üzerindeki hükmüne bakmann perdeledii kimsedir. Bu, özel bir

unutma türüdür. Çünkü o, ameli terk eder ve o halde kendisinden iste-

nilen amel meydana gelmez. nsan hakikatinin gerektirdii yönden do-

asna bakar ve onu var edeni zikretmez ve müahede etmezse, Allah

onü saygdaki kasuru nedeniyle cezalandrmaz.

Uyuyan uyandnda, doann d varlna bal hükmünü onay-

lad gibi doann yaratcs olarak Hakk hatrlar (O’nu zihninde can-
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landrr). Bu hükümlere örnek olarak halleri verebiliriz. Böylece, o me-

seleye layk bir huzurla Allah karsnda saygl davranr. Bu durumda

ise, bu bilinç halini uyuyarak yitirmemi timse gibi olur. Bunu yapmaz-

sa, uyumu olduu için deil, onu aklnda tutmad (huzur) için ceza-

landrlr.

insann uyumasnn sebebi bir takn durumlar olursa, onlardaki

pay eriatn söz konusu durumlar (ve eyler) hakkndaki yorumuna

bal olarak gerçekleir. Böylece kendisine günah, uyumasna yol açan

sebep ve eriatn hükmü bakmndan iliir, yoksa uyumas bakmndan

deil; eriatm o eyle ilgili hükmü bir sevap ise, sevap da kendisine

uyumak yönünden deil, uykunun sebebi yönünden iliir. Ariflerin Al-

lah’a dair bilgiyi deerlendirirken uyku ve unutmalarnn böyle (yorum-

lanmas) gerekir. Çünkü eriatn hitab zahirle ilgili olduunda, onun

yorumu batndadr, eriatm yorumu batnla ilgiliyse, onun yorumu da

zahirdedir. Bilgili ise, özel bir meselede hükmü neyle ilikilendirdii

konusunda sürekli ari’yc bakar. Acaba ari’nin hükmü, (bedensel) ha-

reketler gibi zahire mi, yoksa niyet, çekememezlik, aldatma, müminlere

iyilik istemek, hüsnü zan ve kötü zan gibi batma m ilimitir? ari dil-

de ortaya çkan hitabn neye ilitirmise, yorum onun mukabilinde ya

da (dille belirtilen) hükmün karlnda yaplr. Sözgelimi hüsnü zan-

nn karsnda kötü zan deerlendirilir. Onun karsnda ise, görünüte

iyi olan fiil vardr. Bu durum, mertebe kartldr. Bna örnek olarak,

sahip olmas gerekli özellikleri bilmeksizin Rabbini(’n varln) kabul

etmesi bakmndan zimmîye (Müslümanlardan güvence alm Hristiyan

veya Yahudi) iyilik yapmay verebiliriz.

FASIL ÇNDE VASIL

Kasten veya Bayld çin Namaz Klmayann Durumu

Bilginler, bu kii hakknda görü ayrlma dümütür. Baz bilgin-

ler, kasten namaz klmayann kaza etmesi gerektiini kabul etmi, baz

bilginler ise, kaza etmemesi gerektiini kabul etmitir ki ben de bu gö-

rüteyim. Fakat öyle bir insann günahkâr olduunda görü ayrl
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yoktur. Baylana gelirsek, baz bilginler onun namaznn kazasnn ol-

mad görüündedir ki, ben de bu görüteyim. Baz bilginler ise, kaza

etmesinin vacip olduunu ileri sürmütür. Bana göre, en uygunu kaza

etmektir. Çünkü baylan insana kaçrd namaz gerçekte bir farz olarak

yazlmamsa bile, nafile olarak yazlmtr. Öyleyse kaza etmek, en ihti-

yatl davrantr. Kazann vacip olduunu kabul edenlerin bir ksm, ka-

zay belirli bir sayyla snrlam ve öyle demitir: Baylan kii ayld-

nda be ve daha az vakit namazn kaza eder.

VASIL

Batnî Yorum

Allah’n emri olan bir farz kastl olarak terk eden kii için kaza

yoktur, çünkü o, Allah’n bir bügiye sahipken saptrdklarndandr. Ka-

stla terk edenin yeniden müslüman olmas gerekir. Çünkü o, günah

açkça ilan etmektedir. Allah’a dair bilgisini zevk ve keif yoluyla alan

bir kiiden böyle bir davran meydana gelemez. Böyle bir davran, Al-

lah hakkndaki bilgisini delil ve aratrmadan alan kiiden meydana ge-

lebilir. Bu kii öyle der: ‘Bütün hareket vc durular, Allah’n elindedir.

Allah bende yerine getirmemi emrettii eyi yapma gücü yaratmam-

tr.’ öye ekler: ‘Gerçekte emir veren ve duyan Allah’tr. Hitap eden ve

edilen O'dur.’ Böyle bir insan, kendini bedbaht (mutsuz) yapp mutlu-

luuyla arasna giren ve -dünyada haz alsa bile- ahirette kendisine zarar

veren bilgiye sahiptir. Allah’a hiçbir ey. zarar veremez. Böyle bir açk-

lama, yarar olmayan bir gerçei açklamaktan ibarettir.

Böyle bir insan (kasten terk eden), (iddia ettii gibi) zevk vc keif

yoluyla bilgi alsayd, celalin heybeti ile içinde bulunduu halin otoritesi

ve makamn büyüklüü kendisini böyle bir ey söylemekten ya da ayk

iken Allah’n hakkn yerine getirmeyi terk etmekten alkoyard. Bu kii,

kendisini görmedii için hükümdara sövene benzer. Hükümdar onu tu-

tup getirdiinde ise, heybet kalbini etkisi altna alr ve emrine amade

olur. Böyle bir bilgi ise, delilden meydana geldii için, insana fayda
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i

vermez. Örnek olarak, görmedii halde bastonuyla gezen körü verebili-

riz.

Baylan kiiyle ilgili batn yoruma gelirsek, baylan kii, celalin

kendinden geçirdii yâ da cemalin egemen olduu hal sahibine benzer.

Bu nedenle, akl yerinde deildir. Hak ise, duyusal varlndan habersiz

kald bu anda, kendisinde uygulamak istedii fiilleri bizzat kendisi

üstlenir. Ben de bir süre bu hale yerletirilmitim. Bir imam olarak ola-

bilecek en yetkin tarzda kldm namazn hiçbir hareketini ihlal etmi-

yordum. Bütüi bunlar hakknda bir bilgim de yoktu. Aylp ehadet

âleminde duyusal varlma döndürüldüümde ise, orada bulunanlar,

tpk bir akllya yönelik olan yükümlülükler gibi bana yönelmi yüküm-

lülüklerden hiçbirini kaçrmadm bildirdiler. Yolumuzdan bazlar,

böyle bir hale sahip olmamtr. Bu hal, günah sözünün ulaamayaca

kymedi bir haldir.

mam ibii’nin ilahi sevgiden kendinden alnp namaz vakitlerinde

kendisine döndürüldüü anlatlr. Namazn bitirdiinde ise, tekrar

kendinden geçerdi. Cüneyd’e ibli’den söz edildiinde öyle demi:

‘Hakknda kötü konuulmasna imkan vermeyen Allah’a hamd olsun!’

Belki de .ibli’ye bu esnada namaz kldrlyordu da kendisi bunun far-

kinda deildi. Orada bulunan insanlar ise,,namaz kldn gördükleri

için tpk bizim durumumuzdaki gibi, duyusal varlna dönmü oldu-

u yargsn veriyordu. Böylece onlar, ibii’nin görünen durumunu dile

getirmiti. Gerçekte ise, ibii’nin herhangi bir bilgisi yoktu. Bu haldeki

baz insanlar ise, kendilerine döndürülür. Biz ise, farz namaz eda vak-

tinde kendisinden alman kimseden söz ediyoruz. Bu vaktin dmda olan

ise, bizim konumuz deildir.

(Baylann kaza edecei namazlar) Be ve daha az diye snrlayan-

lara gelirsek, be namazdan her birisi vakitte ve baz niteliklerde dier

namazdan bakadr. Be tamamlanp beten sonra gelenler ise, o bein

her birisinin niteliine sahiptir. Böylece asl olmalar itibaryla onlar

dikkate almtr. Bu deerlendirmeyi yapan fakih suçlanamaz. Çünkü

bu deerlendirme hakikatleri bu yönden bilen kimse için yetkin bir

hikmettir. Hakikatin tekrar olamayacam gerektirdiini bilen ise bunu

ifade etmez. Bu da, ilk asildir. Arif ise, bulunduu vaktinde kendine aç-

lan (bilgiye) göre hareket eder.
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FASIL ÇNDE VASIL

Kaza Namaznn Özellii

ki türlü kaza vardr: Namazn bütününü kaza etmek, namaznn
bir ksmn kaza etmek. Namazn bütününü kaza etmenin kendine özgü

bir nitelii, art ve vakti vardr. Onun nitelii, namazn gayelerine göre

namaz vaktinde klmann (eda) niteliklerinin aynsdr. Haller deiirse

-ki hallerin deimesine örnek olarak, insann yolculukta unutmu ol-

duu bir namaz yolculuktan sonra hatrlamasn ya da bunun tersini

verebiliriz, hallerin deimesi budur-, baz bilginler, hatrlatma vaktini

dikkate almayarak üzerinde farz olduu' gibi klmas gerektiini söyle-

mitir. Baz bilginler ise, ister yolculukta ister yolculuk dnda olsun,

her zaman dört rekât klnmas gerektiini söylemitir. Baz bilginler

ise, hatrlama halindeki farz klacan söylemitir. Yolculuk halinde

olmayan bir namaz klmadn yolculuk annda hatrlarsa, on yolcu

namaz gibi lalar -ya da bunun tersi-. Ben de bu görüteyim. Çünkü ha-

trlanan namazn vakti bize göre o vakittir.

VASIL

Batnî Yorum

Halin (salikin bulunduu) makamda hükmü olduunu kabul eden

kii, bizim söylediimizi kabul eder; dünyann hal için güçlü olmadn
düünerek, halin makamda hükmü olmadn söyleyen ise, makamn
hükmüyle amel eder ve (kendisine farz olduu tarzda) namaz eda eder,

içinde bulunduu makam kendisine dayand asl ve ilke olduunu ve

baka bir makamn hükmü olmadn kabul eden ise, en genel ve tam

olan eyle amel eder ki o da sürekli dört rekât olarak kaza etmektir. Bu-

nunla birlikte makamlar giriik olabilir. Bu giriiklie örnek olarak, verâ

ve zühdü ‘terk’in, tevekkül ve teslimi kadere itiraz etmemenin ve içinde
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bulunulan vakitte Allah’tan gelen hükme rza göstermenin birletirme-

sini verebiliriz.

ari halleri, dikkate ald gibi hükümler de hallere yönelik olmu-

tur. Zatlar ise, hallere uyamaz. Buna göre, seçim ans olan Zeyd’in ölü

etini yemesi haramdr. Zorda kalmlkla nitelendiinde ise, ölü eti

onun adma helal olur. Hâlbuki o, ayn Zeyd’dr, sadece haller deimi,
bu nedenle hükümler de deimitir. Bu nedenle yükümlü (mükellef),

hatrlama esnasnda yolcu ise, yolculuk dndaki namaz seferi namaz

olarak kaza ettii gibi hatrlama halinde yerleik ise yolculuk namazn
yolculuk dndaki (mukim) namaz gibi klar.

VASIL

Kaza Namaznda art

Kaza namaznn artlarnda görü ayrlna düülen konu srala-

madr (tertip). Bilginler, unutulan namazlarn hatrlama anndaki na-

mazla birlikte ya da birden çok olduklarnda unutulan namazlarn bir-

birlcriylc diziliinde görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, namaz-

da sralamann vacip olduunu iddia etmitir, Onlara göre be ve daha

az namazda sralama vaciptir ve o anki namazn vakti kaçrlsa bile unu-

tulanlardan balamak gerekir. Hatta bu bilginlere göre, insan içinde bu-

lunduu vaktin namazn blarken bile unuttuu namaz hatrlasa, için-

de bulunduu vaktin namaz bozulur. Baz bilginler de buna benzer gö-

rü ileri sürmülerdir. u var ki onlar, içinde bulunduklar vakit geni

ise, sralamann farz olduunu ileri sürmülerdir. Bu bilginler, unutma

nedeniyle sralamann vacip olmaktan çkacanda görü birliine var-

mtr. Bâz bilginler ise, sralamann zorunlu olmadn iddia etmitir.

Fakat içinde bulunulan valdt genise, sralamaya uymak güzeldir.
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VASIL

Batnî Yorum

Muhakkiklere (kâmil sûfler) göre hüküm, baka bir eye deil,

vakte aittir. Unutulan hatrlamann da bir vakti vardr ve bu nedenle

hüküm o vakte aittir. Bize göre, vakitte genileme söz konusu deildir,

çünkü vakit tek bir zamandr (zaman- ferd). Genilik, hükümleri farz

klnm baz vakitlerde olabilir. Ariflere göre vakitlerin genilemesi,

sözgelimi namaz ya da ibadetteki belirli bir yap olmas bakmndan dü-

ünülebilir. Bu yap ve o isim, bulunduu vakitte sürekli kendisine elik

ettii gibi bu surette birden çok vakitte kendisine elik eder. Buradan

hareketle arifler, vaktin genilemesinden söz eder. Hâlbuki (onlarn

vaktin genilemesi dedii) o ey, (tek bir vakit deil) farkl vakitlerdir.

Ariflerden nefes sahibi olmayanlar ise, vaktin geniliini kabul

ederler. Onlar, ‘içme ve kanma (irb ve riyy)’ ehlidir. Birincisi, hakikat-

leri iyi bilir ve ilerin srlarn daha iyi örenir. Çünkü tecelliler ve haller

nefeslerle farkllar. Bunu ise, Allah ehlinin içinden ariflerin pek az bi-

lebilir. Çünkü duyu ve doa, akl esas ilevi olan eylerin srlarn ince-

lemek, onlarn latiflik ve basidiklerin aratrmaktan perdeler.

VASIL

Tembih

Bu meselede bavurulacak bir asl ve ilke yoktur. Çünkü unutulan

.
namazlarn vakderi farkl farkldr. Kaza namaznda sralama ise, iki

namazn vakti olan tek bir vakitte olabilir. Bu ise, iki namaz birletir-

meyi kabul edenin görüünde tasavvur edilebilir. Bu görüteki insann

düüncesini dayandrablecei bir ilkesi vardr.
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FASILÇNDE VASIL

kinci Kaza Türü: Namazn Bir Bölümünü Kaza Etmek

Namazn bir bölümünü kaçrmann iki sebebi vardr: Birincisi

unutmak, kincisi ise imama yetiememek nedeniyle cemaatin kaçrd
ksmdr.

VASIL

ki Sebebin Yorumu

Unutmak, kiinin içinde bulunduu makamn kendisine nasl dav-

ranacayla ilgili gereini bilmesi demektir. Böylece, kendisi adna orta-

ya çkan menzil ve kerametlere zarar veren baz yönleri unutur. kincisi

ise, uyulan .eriat konumundaki imamn bir. sözü ve hükmünün insana

ulamamasdr. Makam elde etmeye balayp bildii ekilde onu yetkin-

letirdiinde ise, (elde ettii) sonuçta bir eksiklik görür, ardndan sebe-

bi örenir. Nefsinin yapmas gereken bir eyi yapmadn ve bu konu-

da dâ bilgisi olmadn anlar. Ardndan, peygamberin bir hadisine ya

da daha önce amel etmedii Allah’n kitabndan bir ayete vakf olur ve

ona göre amel ederek makamn sonuçlarn (eksiksiz) elde eder. ma-
mn namazndan kaçrd bölümlerin (batn yorumu) budur.

Ebu Yezid el-Bestami’nin bir olay bu duruma örnektir. Geceleyin

yanan kandil Ebu Yezid’ ürkütmü. Ebu Yezid’in hali verâ (kukulu

eylerden uzak durmak) idi. Bunun üzerine arkadalarna, ‘kandilde ür-

kütücü bir ey (vahet) görüyorum’ demi. Onlar da ‘Efendimiz! Kan-

dile ilave etmek üzere bakkaldan ödünç ya almtk’ diye yant vermi-

ler. Bunun üzerine Bestami, ‘Bakkal bulup onu memnun edin’ demi.

Arkadalar da öyle yapm ve vahet ortadan kalkm. Ebu Yezid, özel-

lii soyudanma vc bir ey saklamamak olan bir halde idi. Bir gün arka-

dalarna öyle demi: ‘Kalbimi kaybettim, evi arayn!’ Araynca evde

bir miktar üzüm bulmular. Bunun üzerine Ebu Yezid ‘Evimiz bakkala
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döndü’ demi. Üzümü sadaka olarak datmlar, Ebu Yezid de kalbini

bulmu.

eyhimiz Ebu Medyen de böyle bir olayla karlamtr. eyhin

hali de soyudanmak ve bir ey saklamamakt. Genellikle Yldzlar da-
na halvete çekilen eyh, bir gün cebinde bir dinar unutmutu. Dada
kendisine gelip giden bir ceylan vard ve eyh de içecei sütü o ceylan

saarak alrd. Daa geldiinde ceylan da gelmi, her zamanki gibi ken-

disini samak için elini uzattnda ceylan kaçvermi. Elini tekrar

uzatm, ceylan yine kaçm. Ebu Medyen bunun sebebini düünmü,
sonra cebindeki dinar hatrlam ve onu cebinden çkarp bulamayaca

bir yere atm. Bunun üzerine ceylan kendisine gelip ürkmeden kendi-

sini sadrmtr.

FASIL ÇNDE VASIL

mamla Beraber Klarken Namazn
Bir Bölümünü Kaçrmak

Kii mescide girdiinde imam rükuya yönelmi ise ne yapmak ge-

rekir? Baz bilginler öyle demitir: Kii, rükudan ban kaldrmadan

imama yetiip onunla beraber rüku ederse, imama yetimi saylr ve

kaza etmesi gerekmez.’ Bu bilginler, mescide giren kii hakknda ise gö-

rü ayrlna dümülerdir; Acaba iki tekbiri, yani balama ve rüku

tekbirini getirmek zorunda mdr? Yoksa, sadece rüku tekbiri yeterli

midir? Rüku tekbiri yeterliyse, acaba onunla birlikte balama tekbirine

de niyet etmesi art mdr, deil midir? Baz bilginler, balama tekbirine

niyedendiinde bir tekbirin yeterli olacan söylemi, baz bilginler ise,

iki tekbirin gerekli olduunu söylemitir. Baz bilginler ise, balama

tekbirine niyetienmese bile, bir tekbirin yeterli olduunu söylemitir.

kinci görü udur: Baz bilginler, imam ban kaldrdnda, ayakta

olduu sürece kendisine yetiemedii sürece rekât kaçrm olacan
söylemilerdir. Bu görü Ebu Hureyre’nindir. Üçüncü bir görü udur:

mam ban rükudan kaldrm, cemaatin bir ksm kaldrmam iken

mescide giren kii son safa ulatnda rekâta yetimi saylr ve bu ona
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yeterlidir. Çünkü cemaatin (balarn rükudan kaldrmayan) bir ksm,

(namaza yeni katlan) dierlerinin imamdr.

Benim bu konudaki görüüm udur: Dilsel anlamyla rekât dikka-

te alan kii, eilme halinde imama yetimeyi yeterli sayar. Dinsel (er)

anlamda rekât dikkate alan ise -ki o ayakta durmak, eilmek ve secde

etmektir- unu der: Mescide giren bu içii, tekbir alrken ve ayaktayken

imama yetimemise, rekâta yetimemi demektir. Dinsel anlamyla re-

kât dikkate almak daha uygundur. u var ki eriat, dilde olduu gibi

eilmeyi rüku diye isimlendirmitir. Nitekim Hz. Peygamber <
Rabbinin

yüce adm tespih et
,ss

ayeti indiinde ‘bunu rükularnzda yapnz’ demi

ve eilme halini kastetmitir. Ksaca, bu konu tartmaya açktr. Her-

kes, içtihadnn götürdüü delilinin verisine göre hareket eder. Bu ko-

nudaki görüümüzü ise, söz uzayaca için tam kabul ettiim tarzda

zikretmedim.

VASIL

Batnî Yorum

Allah’ bilenlerin imam Haktr. Hak, onlarla sevinmek, onlara

gülmek, kendisiyle karlkl konumak üzere evine gelmelerinden mut-

lu olmak gibi beeri niteliklerle nitelenerek en gizli srlarnda kendileri-

ne indiinde, her birine öyle der: ‘Kulum! Kulum! Benden yüz çevir-

sen bile, seni hal diliyle -ki o namaz vaktinin girmesidir- davet ediyo-

rum. Yan sra, seni bir de sözle davet ediyorum -ki o da ezandr-. Ku-

lum! Bana isyan edersen, seni örterim. ‘Seni örtmem’, sen ve senin gibi-

lerde cezalarm uygulamakla görevlendirdiim kimselerin gözlerinden

seni gizlememdir. Böylece seni cezalandrmam. Nimetlerimle kendimi

sana sevdiririm. Hatalarnn üzerine ba çizgisini çekerim. Böylece

cömertliim senin hatalarnn izlerini siler, süpürür. Nimetlerim seni

bana gelmeye davet eder. Bana dönersen, hangi durumda olursan ol,

seni kabul ederim. Sana muhtaç deilken vc sen ona muhtaç iken, ben-

den baka kim bunu yapar ki?
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Hakkn bu inii, kulun rükuya gitmesine benzer. Namaz klann

Hakkn bu iniini kaçrmas, namazda ‘kulum beni övdü, kulum bana

hamd etti, kulum beni yüceltti, kulum bana tevekkül etti’ gibi ifadeleri:

ni -inancyla deil- kulayla duymaktan yoksun kalmak gibidir. Kul

efendisine balanr, O’na yönelmek ister ve Hakirin böyle gizledii bir

sr için indiini anlar. Ru nedenle kul, Hakk kendisine indii her ey-

den ‘seni tenzih ederim, senin benzerin yoktur’ diyerek tenzih eder.

Bu nedenle, ‘bize saiat eder’ olmas bakmndan Hakkn belirttii-

miz ekildeki iniine karlk vermek üzere, kula rükuda (Hakla) tenzih

etmesi emredildi. Allah ‘bize salat (rahmet ve merhamet) ederken’ bizi

üç mertebeye yerletirmitir: Birinci mertebede bizi üzerinde namaz

kldmz seccade gibi yapmasdr. kincisi, bize salat etmesini cenazeye

namaz klmamz gibi yapmasdr. Üçüncüsü ise (bize salat etmesini)

peygambere salat (dua) ve selam getirmemiz gibi yapmasdr. Her tü-

rün bir grubu olduu gibi her grubun da bir hali vardr. Çünkü Allah

bize ‘salar’ ettiini zikrederek öyle buyurmunr: ‘O ve melekleri size sa-

lat eder™ Baka bir ayette ise, peygambere salat (efaat ve dua) etmede

melekleri de kendisine katarak öyle buyurmutur: ‘Kukusuz Allah ve

melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat geti-

rin .'60 Allah peygambere de karlk vermesini emrederek öyle demitir:

‘Sen de onlara salat et. Çünkü senin salatn onlar için dinginliktir Ayetle-

rini düünüp öüt alan için Kur'an- Kerîm ne kadar da srldr!

Kul, kendisine ‘salat eden (merhamet)’ Hakkn önünde hareketsiz

ve iddiasz bir ölü gibi durmaldr. Bu durumda o, Rabbinin kblesinde

bulunur. ‘Herke s kendi özelliine göre amel eder™ ayetinde belirtildii

üzere kulun rükusu Hakkn iniine denk düerse, hiç kukusuz rekâta

yetimi demektir. Hakkn bu iniine rükusuyla karlk veremeyen ise,

hem dilsel ve hem de dinsel anlamda rekâta yetimemi demektir.

Mescide girenin rükuya gitmezden, yani eilmezden önce ayaktaki

imama yetimesinin (batn) anlam ise, Hakkn kullarnn maslahat ve

ihtiyaçlarn karlamas (kaim klmas) ve bunu yaparken kendilerine

bakmasdr. Çünkü Allah, ‘kulun kazand’ iyilie göre -kötülük degil-

rahmet gözüyle ‘kulu üzerinde gözetmen olarak durandr.’ Böylccç, kul-

lar kendisine ‘ortak koarken’ veya (nimetlerini) ‘görmezden gelirken’
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Allah onlar rzklandrr, kendilerine iyilik yapar. Onlar Allah’tan yüz

çevirip ilah edindikleri arzularna yönelmiken Allah onlar davet eder.

eriata göre rekât Hakkn ayakta durmasna (kaim) karlk (na-

mazda) ayakta durmak, Hakkn kullarna el-Hannan isminin gereiyle

eilmesine karlk olarak eilmek ve secde etmek sayanlara göre secde-

nin (batn yorumumda böyledir. Hakkn secdesi, Hakkn kendisini ku-

lunun yerine yerletirdii en büyük tenezzüldür. Bu durum, (kutsi bir

hadiste) Hastaydm, beni ziyaret etmedin, acktm beni doyurmadn,

susadm beni içirmedin’ eklinde dile getirilmitir. Bundan daha fazlas

olamaz. Ardndan Allah bu ifadeyi ‘falanca kulum hastayd, falanca

ackt, falanca susad’ eklinde açklam ve kendini onlarn yerine koy-

mu, kullarnn halleriyle kendini ifade etmitir. U. .

Namaznda bütün bunlar Haktan ‘örenen’ kii, hiç kukusuz,

imamnn Hak olmas yönünden (Hakkn kldrd) rekâta yetimi

demektir. Kul da, selbi (olumsuzlayc) ve tenzihi niteliklerle, büyüklük,

yücelik, azamet ve ceberut özellikleriyle ükrederek Hakkn kendisine

dönük nimetlendirmenin gerei olan övgüye karlk verir. eriatn ta-

nmlad anlamyla rekât da budur.

Bu meseledeki görü ayrl, bilginleri isimlerin delaletinin bir

ksmn ya da bütününü dikkate almadaki görü ayrlklarna döner. Ba-

zen rekâtn bir ksm ‘rekât’ diye isimlendrilirken bazen de bütün par-

çalaryla birlikte bütünü rekât diye isimlendirilebilir. Nitekim Hz. Pey-

gamberin cinsel organ ykamayla ilgili emrinde de böyle deriz. Bu em-

re göre cinsel organnn ykanmas yeterldir. Çünkü dilde, bütününü

ykamasa bile - tpk elin ykanmas gibi- cinsel organnn ban ykaya-

na ‘cinsel organn ykad’ denilir.

FASIL ÇNDE VASIL

(Namazn Bir bölümünün Kaza Edilmesiyle) lgili Hususlar

Cemaat rükuda imama uymay unutup secdeye gidebilir. Baz bil-

ginler ‘imamla beraber rüku etmemise, rekât kaçrm demektir ve re-
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kât kaza etmesi gerekir’ demitir. Baz bilginlere göre ise, imam ikinci

rekâta kalkmadan rükuyu tamamlama imkân bulursa rekât geçerlidir.

Baka bir grup bilgine göre ise, cemaat imama uyar. mam ikinci rekâ-

tn rükusundan ban kaldrmad sürece, rekât geçerlidir.

Bana göre bu görü ayrlklar, bilginlerin Hz. Peygamberin

‘mam, uyulsun diye imamdr, ondan farkl hareket etmeyin’ hadisini

anlamadaki görü farkllklarna dayanr: Acaba cemaat (namazdaki) fii-

lini imamn fiiline bititirmek zorunda mdr, yoksa bu art deil midir?

(.art ise) dince belirlenmi rekâtm üç parçasndan her birisinde art

mdr, oksa sadece birisinde mi arttr? Söz konusu üç art, ayakta

durmak, eilmek ve secde etmekti. mam rekâtm bir parçasnda, cemaat

baka bir parçasndaysa, Hz. Peygamberin ‘imamdan farkl hareket et-

meyin’ diye dile getirdii durum gerçeklemi midir? Bu konularda gö-

rü ayrlklar vardr.

Bu hadis ayn konuda bilinen baka hadislerle karlatrlarak iyice

incelendiinde, bu hadisin aktardmz bütün görülerin bir balam
(ve dayana) olduu görülür. Dolaysyla birbirlerinden farkl olsa bile

bilginlerin bütün görüleri merudur. Emrinde genilik yaratan Allah’a

hamd olsun!

VASIL

Batnî Yorum

Kulun emir ve yasaklarnda ya da yasaklad veya bir ükür olarak

nimeti ve iyiliinin karlndaki saygnn gerei olan bir konuda Hak-

ka uymay unutmas, Hakkn tecellisinden kazand bilginin ulatrl-

masn kaçrm olduu bu ölçüde etkiler. Arkadalarmz bu meselede

zikredeceimiz ekilde görü ayrlklarna dümütür.

Bir grup öyle demitir: ‘Daha Önceki vakitte zevk yoluyla ören-

diin bilgiyle kendisini müahede ederken, Haktan gelen tek bir bak
kaçrm olabilirsin (tpk bir rekâtta imama yetiemeyn gibi). Bu du-

rumda, bulunduun vakitte kaçrdn ksm, (önceki) vaktinde sana
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ulaan tecellinin (gerei olan bilgiden) daha çoktur.’ Bunun sebebini

öyle açklayabiliriz: Bir tecellisinde Hakkn kula bak, önceki bütün

baklarn bilgisini ve hazzn içerdii gibi ayn zamanda içinde bulun-

duu vaktin baknn verdii (bilgi ve haz) da buna eklenir. (Kul Hak-

kn emrini unuttuunda), pek çok iyilii kaçrmtr ve bu ilmi elde

edebilmesi için kaçrdklarn kaza etmesi yükümlülüktür. Bu hususta,

onlarn (sûfler) farknda olmadan pek çok hatas olmutur. Çünkü in-

san imama yetiemedii için rekât kaçrrsa, imamla birlikte kld ilk

rekât onun namazdaki ilk rekâtdr ve üzerine farz olan namazn dier

ksmlarn tamamlar. Bize göre böyle bir insan kaza etmi . saylmaz.

Kaza, ‘vaktinde klmak (eda)’ anlamnda alnrsa, kaza etmi saylabilir.

Arkadalarmzn bu konudaki hatalarna gelirsek, içinde bulunulan

vakitten önceki vakitte bir tecelliden meydana gelen bak, yeni vakitte-

ki tecellinin bakna ‘uyarak (ve içkin olarak)’ bulunur. Her bak kendi

vaktinde bir otoriteye sahiptir. Bir eyin kendi mülkünde etkin olmas

nerede, bakasnn mülkünde etkinlii nerede!

Sonra konumuza dönüp deriz d: Arkadalarmzdan bir grup, o

vakitte gerçekleen böyle bir tecellinin (insann) kaçrd ve elde ettii

eyleri (beraberce) içerdiini düünmütür. Böylece (cemaat namazn

ya da sûfi tecellinin) yetitii ksmyla yetinir, çünkü bu tecellide (içer-

me yoluyla kaçrdklarna) da ulamtr. Benim görüüm ise, daha önce

belirttiim gibi, bir eye ‘içerme’ yoluyla ulamann onu açkça ve gözle

görerek ulamak gibi olmaddr. Çünkü (içinde bulunulan) vaktin

otoritesi durumundaki ilk yetime, kendine özgü bir tecrübesi ve zevki

olan ayrntl ve görerek yedmedir (idrak). (Kaçrlan) Zmnen içeren

dier yetime ise, görerek olmayan özet-genel bir yetimedir. Dolaysy-

la onun da (tecelliye) kendi vaktinde ycümektcn ayr ve farkl baka bir

zevki vardr, içimizden Musa’nn varisi -ki o da Hz. Muhammed’in

kandilinden (bilgisini) alsa bile- olann görmesi nerede, saf Muhamme-

di (kandilden meydana gelen) görme nerede! Bununla birlikte, Hz.

Peygamber’in (kandilinden, gerçekleen görme) Hz Musa’nn (varisi

çin) gerçekleen tecelliyi de içerir. Fakat burada (Musa’nn varisi için

gerçekleen) görme, (Hz. Peygamber zamannda, yani baka bir mülk-

te) ‘uyarak’ bulunur, kendi otoritesinin geçerli olduu zamanda ise, du-

rum bakayd (ayrntl ve görerek bulunuyordu). Böylelikle, tabakala-

rnn hükmüne göre, varislerin elde ettikleri miras derecelenir. Varisle-



94 Fütûhât- Mekkiyye 4

rin bir ksm maln bütününü elde ederken bazlar yarsn ya da çeyre-

ini veya sekizde birini veya üçte birini veya altda birini elde eder.

(ki tecelliden) Her birine kendi makamnda mazhar olan kii, on-

lardan birine yetiene denk ve benzer deildir. Bal yalnz bana tadp

sonra onu -sözgelimi- portakal suyunda tadan kii, onu iki halde alg-

lamtr ve ilti tatmada bir fark görür. Baln bal olarak özellii nerede,

içecek veya portakal içecei olarak hükmü nerede!

FASIL ÇNDE VASIL

Fkhçlara Göre Cemaatin Kaçrd Rekâtlar mamla
Birlikte Yerine Getirmesi Kaza mdr, Eda mdr?

öyle sorulabilir: Cemaatin namazdan kaçrd rekâtlar imamla

beraber tamamlamas kaza etmek midir, yoksa fkha göre eda mdr?
Cevap olarak, eriatta bu konuda üç görü bulunduunu söyleyebiliriz.

Bir görüe göre, cemaatin imamdan sonra yerine getirdii kazadr.

mamla kld ksm ise, onun ilk namazdr. Baka bir görüe göre ise,

cemaatin imamn selamndan sonra yerine getirdii ksm edadr,

imamla kld ise namazn balangcdr. Bc de bu görüteyim. Üçün-

cü görü ise, namazdaki söz ve fiilleri ayrt ederek sözleri -okumalar-

kaza, fiilleri ise eda edeceini ileri sürmütür.

Birinci görüe, yani (cemaatin imamdan sonra tamamlad ks-

mn) ‘kaza’ olduunu söyleyen görüe göre, akam namazna yetien ki-

i, imam selam verince iki rekât klmaya kalkar. ki rekâtta fatiha ve bir

sure okur, bunlarn arasnda ise oturmaz. kinci görüe göre, cemaat

tek rekâta kalkar ve Fatiha suresiyle bir sure okur, oturur, sonra içinde

sadece Fatiha suresini gizlice okuduu bir rekâta daha kalkar. Üçüncü

görüe göre ise, cemaat Fatiha suresini okuduu bir rekâta kalkar, son-

ra oturur, sonra da Fatiha suresini ve bir sureyi okuduu bir rekâta kal-

kar. Bu üç tarz, hadiste zikredilmitir. Bir hadiste ‘yetitiinizi kln, ka-

çrdnz tamamlayn' buyrulur. Tamamlamak, yetiilen ksmn nama-

zn ba saylmas demektir. Baka bir rivayette ise, ‘yetitiinizi kln,
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kaçrdnz kaza edin’ denilir. Kaza ise, yetiilen eyin namazn sonu

olmasn gerektirir. Bu iki hadisi kullanan kii, kaza etmekle (vaktinde

klmak anlamndaki) eda etmeyi birletirerek ‘sözleri kaza eder, fiilleri

ise eda eder
5

demitir. Nitekim bunu daha önce açklamtk.

VASIL

Batnî Yorum

Otorite ve etkinin (içinde bulunulan) vaktin sahibi ve hükümdar

olan ilahi isme ait olduunu dikkate alan kii, u iki durumla kar kar-

yadr: Söz kohusu isim, imam ve cemaat hakknda namazn bandan

sonuna kadar hüküm sahibi olan isim ise, bu durumda hiç kukusuz,

namaz ‘eda’ etmi demektir. Çünkü (o vaktin hükümdar olan) bu

isim, imamn selam vermesiyle vakitteki hükmünü yitirmez. En sonun-

da imam selam verir ve imamn hükmü altndaki herkes (namazdan)

ayrlr. Böylece o isme ait bu durum (vakitte otorite olmak), cemaatin

kaçrd ksma elik eder. Cemaat namazn son oturuunda imama ye-

tise bile, durum böyledir. (çinde bulunulan
,
vakitteki) Hükmün

rükuya gitmeyi gerektiren isnc ait olduunu dikkate alar ise, kaza et-

meyi kabul eder. Çünkü (bu yorumda rükuyu gerektiren) bu isim,

ayakta durmak ve okumay gerektiren isimden baka bir isimdir. Dier

ilahi isimler veya özel bir isim kendisine ortak olsa bile namazdaki her

hareketin özel ilahi bir ismi vardr. Namazdaki isimler arasnda ortakl

ve her ismin bir pay olduunu dikkate alan kii ise, ‘(rekâta yetieme-

yen kii) u bölümünü eda, bu bölümünü kaza eder’ der. Baka bir ifa-

deyle (bir tecelliden mahrum kalan insan), bir ismin tecellisinden onun

verdii marifetleri alrken baka bir isimden ise bilgileri alr. Bu konu-

daki zevk vc tecrübe sayesinde ariflere göre eya birbirinden farkllar.

Allah öyle buyurur: ‘Dönü sahibi göe, parçalanan yer'e yemin olsun ki, o

ayrc bir sözdür. 0 bir aka deildir™ leri bilmeyen insan, bilen gibi

deildir. Artk kulan ver, bütününle birlikte hazr ol! Röyle yaparsan,

bilgi elde edip kurtulua erenlerden olman umulur.
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FASIL ÇÎNDE VASIL

Sehiv Secdesi (Unutma)

Bilginler, sehiv (unutma) secdesinin farz m sünnet mi olduunda

görü ayrlna dümütür, Baz bilginler sünnet, baz bilginler ise,

namazn geçerlilik artlarndan birisi olmasa bile farz olduunu iddia

etmitir. mam Malik, (namazdaki) fiillerde sehiv secdesiyle sözlerden

dolay yaplan sehiv secdesini ya da fazla ve eksik yapmaktan dolay se-

hiv secdesi yapmay ayrt etmi ve öyle demitir: Eksik yaplan i için

sehiv secdesi vaciptir. Bu secde, namazn geçerlilik artlarndan birisi-

dir.

VASIL

Batnî Yorum

I

Sehvin sebebi, kuku ve unutma; kuldan istenilen de kesin inanç

olduuna göre, Allah’a Rabbinden (ulaan) kesin delile sahip itimse

ibadet edebilir. Bu delilin en keskini, en düzgünü ve en güçlüsü ise,

müminin içinde bulup kendisinden uzaklatrmaya güç yetiremedii

imandr. Güç ve temizlik bakmndan imandan sonra ise, teorik kantla-

ra dayal eyler gelir. mana ya da akla keif eklendiinde ise, hiç kuku-

suz, tek bana lcisinden de güçlü olur. Unutma böyle bir keif sahibi-

nin namazna giremez. Tek bana aklyla bilen ise, unutmann namaz-

na girdii kiidir. Sarslan (tereddüdü) mümin de böyledir. Öyleyse

unutma secdesi ona farzdr. Bunun anlam, müminin kendisine, yok-

sunluuna, mümkün oluuna ve acizliine dönmesidir. Kendi duru-

mundan harekede ise. Mabuduna (tapt) ve O’nun hiçbir eye muhtaç

olmayna, varlnn zorunluluuna ve gücünün her eye yettiine is-

tidlal eder. Bu bilgi, ameline veya ibadetine kuku sokan eytann bur-

nunu sürter.
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Namaz klmak, Hak ile konumak ve O’nu müahede etmektir. n-

sana ‘görürcesine Allah’a ibadet et’ denildii gibi baka bir rivayette ‘Al-

lah namaz klann kblesindedir’ buyrulur. u var ki (Hakk kblesinde

düünmesi söylense bile) Hakk ihata etmek ve kblesinde bulunup

kendisine bakan bir insan eklinde O’nu somutlatrmaktan (yani bir

surete çevirmekten) kaçnmas gerekir. Binaenaleyh insan namaza yöne-

lip kendisine denildii gibi Hakk kble yönüyle snrladnda. Hakkn

ayrc özellikleri olan insan kuatmak, snrlanmamak gibi Özellikleri

unutmu demektir. Allah, eriatn kendisini tanmlad gibi, ‘benzeri

olmayandr .

’

M Bu durumdaki kiinin unutmasndan dolay secde etmesi

gerekir. Bu secde, söz konusu benzetme, tahayyül ve suretlendirmeyi

kendisine döndürmesidir, (unutma) secdesi budur. nsan üç kere, ‘en

yüce rabbimi tenzih ederim’ der. Bunlardan birisi duyusu, kincisi haya-

li, üçüncüsü ise ald içindir. Böylece Allah’ duyusuyla alglayp O’nu s-

nrlamaktan tenzih ettii gibi hayalinin veya akimn bayla snrlamak-

tan da tenzih eder. Bu da eytann burnunu sürter.

FASIL ÇNDE VASIL

Sehiv Secdesi Ne Zaman Yaplr

Baz bilginler sehiv secdesinin (unutma secdesi) yerinin her zaman

selamdan önce olduunu, baz bilginler ise, selamdan sonra olduunu;

baz bilginleri (namazn bir unsurunu) eksik yapmaktan dolay ise, se-

lamdan önce, fazla yapmaktan dolay ise selamdan sonra olduu görü-

ündedir. Baz bilginler, Hz. Peygamberin selamdan önce secde ettii

yerlerde selamdan önce, Hz. Peygamberin selamdan sonra secde ettii

yerlerde ise selamdan sonra secde etmek gerektii görüündedir. Bu

yerlerin dnda bir secde olduunda ise, selamdan önce secde edilir.

Baz bilginler, Hz. Peygamberin kendilerinde secde ettii be yerin d-

nda (Hz. Peygamber’in secde ettii be yerin dnda) sehiv secdesi

yaplamayaca görüündedir. Bunlarn dnda secde farz ise onu ya-

par, mendup ise üzerinde bir sorumluluk yoktur. -



98 Fütûhât- Mekkiyye 4

Benim benimsediim ve vardm görü udur: Hz. Peygamberin

secde ettii yerlerde secde edilir. Bir yerde selamdan önce secde etmi-

se, selamdan önce, selamdan sonra secde ettii yerde ise selamdan sonra

secde edilir. Bunlarn dnda namaz klann unuttuu durumlarda ise

kii serbesttir. Dilerse selamdan önce, dilerse selamdan sonra secde

eder.

VASIL

Batnî Yorum

Allah öyle buyurur: ‘Önceden ve sonradan emir Allah’a aittir
”5 Kul

bakn kendisinden önce Allah’a yöneltirse, unuttuu konuda selam-

dan önce secde etmi demektir. Bu, ‘Hiçbir 1 ey görmedim ki, önce Al-

lah’ görmü olmayaym’ diyen Sddîk’n makamdr. Hz. Peygamber

‘Nefsini bilen rabbini bilir’ buyurduu gibi, Rabbinden önce kendisine

bakan ise, selamdan sonra secde etmi saylr. Bu ise ‘Gördüüm her

eyden sonra Allah’ gördüm’ diyenin makamdr. Söz konusu makam,

Yaratann varlna aklî kantlarla ulaanlarn makamdr. Baka bir ifa-

deyle, gördüüm her eyde benim için Allah’a bir delil vard. Böyle bir

insan, sürekli kantlarda halden hale girer.

Namazdaki eksiklik ve fazlaln (batndaki anlamna) gelirsek, ek-

siklik ‘fikir’ gücü yönünden alda aittir. Bu eksiklik, ari’nin kendisini ni-

teledii durumlarda akln tek bana alglayamayaca ve öyle bir niteli-

in Hakkn anma yaramadna hükmedecei konularda akln Rabbi-

ni bilmedeki eksikliidir. Akl, bu anlamdaki niteliklerin Hakka verile-

meyeceini düünür. Fazlalk ise, hayal gücünün Rabbi hakknda ver-

dii snrlama ve daraltma hükmüdür. Burada hayal, snrlad ve da-

raltt konuda (Hakla öyle bir snrl nitelikten) tenzihin gerekliliine

inanmaz. te bu, fazlalk unutmasdr. Dieri ise eksiklik unutmasyd.

Çünkü Allah öyle der: ‘O'nun benzeri yoktur, O, duyan ve görendir.™ Bu

ayette ‘O'nun benzeri yoktur’ ifadesi aldn kantdr. ‘O iitendir ve gö-

rendir’ ifadesi ise, vahyin (sem’) delilidir. Böyle inanan kii ise, iki delili,

yani semi (vahiy) ve aklî delili birletirmi demektir.
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Hz. Peygamberin sehiv secdesi yapa yerler betir: Bu balamda

Peygamber, arm ve secde etmitir; ikinci rekâttan kalkm ve otur-

mam, bunun üzerine secde etmitir; ikinci rekâtta selam vermi, secde

etmitir; üçüncü rekâtta selam vermi ve secde etmitir; unutarak be

rekât klm ye secde etmitir. nsanlar, Hz. Peygamberin secdeleri hak-

knda görü ayrlna dümütür: Acaba peygamber, fazla ya da eksik

kld için mi, yoksa unuttuu için mi secde etmitir? Baz bilginler,

unuttuu için secde ettii görüündedir. Baz bilginler ise, hem unut-

tuu ve hem de eksik kld için secde ettii görüündedir. Bana göre,

Hz. Peygamber her ikisi için dc secde etmitir. lk secde unutmas,

ikinci secde ise, eksik ve fazlalk içindi. Öyleyse Hz. Peygamberin sec-

desi eksiklii tamamlamak amac tad gibi fazlalk için de bir ‘iyilik’,

‘nur üstüne nur’ olmutu.

FASIL ÎÇNDE VASIL

Sehiv Secdesini Kabul Edenlerin Secde Etmelerine

Sebep Olan Söz ve Fiiller

Bilginler, sehiv secdesinin farz ve menduplar deil, namazn sün-

netleri için yaplacanda görü birliine varmür. Birden fazla olma-

dkça, mendubun unutulmas nedeniyle bir ey yapmak gerekmez. Söz-

gelimi mam Malik, bir tekbiri unutmaktan dolay secdenin gerekmedi-

ini, birden fazla olduunda ise gerektiini söylemitir. Farzlara gelir-

sek, unutulmalar namazn bütünüyle yenilenmesini gerektirmiyorsa,

unutulan farzlar yerine getirilip telafi edilmekle karlanabilir. Fazlalk

nedeniyle sehiv secdesi ise, hem farzlar ve hem sünnetlerde bir fazlalk

yapldnda söz konusudur. Bütün bu hususlarda bilginler arasnda gö-

rü ayrl yoktur. .

eriat bilginlerinin ‘müstehap’ dedii her ey, tevik edilen eyler-

dir. Bunlarn dndakiler ise ya sünnet ya da farzdr. Bilginlere göre

sünnet ve tevik ise, mendup hükmündedir. Onlara göre menduplar,

emrin vurguianmasndaid fazlalk ya da azlna göre deiir. Bu du-

rum, o ibadetteki hal karinelerinden (kant) anlalr. Baz bilginler,
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sünnet olan bir fiilin kastla terk edilmesi veya sünnet bir yasan kastla

yaplmasn farzn ihlali gibi günah saymtr. Sözgelimi insan (baz bil-

ginlere göre sünnet saylan) vitir namazn ya da fecir namazn sürekli

terk ettiinde günahkâr olur.

Namazdaki orta oturua gelirsek, büginler, bu oturuun terki ne-

deniyle secdenin yaplmas gerektii -hususunda görü birliine varm,

fakat orta oturuun sünnet veya farz olup olmadnda görü ayrlna

dümülerdir. mam orta oturuu unutup (cemaat) ‘subhânallah’ diye-

rek hatrlattnda, ona dönüp dönmeyecei hususunda da görü ayrl-

na dümütür. Dönerse ne zaman dönecektir? Çounluk, imam tam

olarak ayaa kalkmad sürece, geriye dönebilecei görüündedir. Ba-

ka bir grup ise, kalkt rekât tamamlanmadan geri dönmesi gerektii

görüündedir. Baka bir gruba göre ise yerden bir kar ayrlmamsa

geri döner, imam (hatrlatma üzerine) oturmaya dönerse, dönmeyi ka-

bul etmeyenlerin çounluuna göre namaz caiz iken bir gruba göre

namaz bozulur.

VASIL

Batnî Yorum

Farz ibadetler, Hak karsnda ‘huzur
5 demek olduu gibi bu da

ibadetlere balandnda yaplr. badetlerin sünnetleri ise, yükümlü

olmas bakmndan yükümlünün ibadetinde ‘huzur’ sahibi olmasdr.

badetin müstchaplar (tevik edilen) ise, tam olarak ibadette kendisini

kaybetmesidir (fena). Böylece Hak bütün fiillerinde ibadetin hükümle-

rini üstlenir. Farzlar unutan kiinin ibadeti geçerli deildir ve bu farzlar

sehiv secdesiyle deil, ancak kendileriyle telafi edilebilir. Daha önce, se-

hiv secdesinin yorumunu yapmtk. Sünnetleri unutan ise, onlardan

dolay sehiv secdesi yapar. Müstehaplar unutan ise serbestçin Dilerse

secde eder, dilerse etmez.

Orta oturua gelirsek, onun batn yorumundan son secdeyle bir-

likte daha önceki bir bölümde söz etmitik. Bu oturuun unutulmasn-
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dan dolay yaplacak secde(’lerin) birincisi unutma, dieri ise eksik ya-

plmasndan dolaydr. Oturmak, onu telafi etmek içindir. Böylece sehiv

secdesiyle deil, kendileri yaplarak telafi edilen farzlara benzem itir.

FASIL ÇNDE VASIL

Sehiv Secdesinin Nitelii

Baz bilginler, secde selamdan sonra olduunda, teehhüde oturu-

lup sonra selam verileceini söylemitir. Baz bilginler ise, selamdan

önce olduunda ise, sadece teehhüt (et-tahiyyat okumak için oturma)

yaplacan söylemitir. Namazn selam, bu secdenin de selamdr.

(Namazdaki bir unsur) eksik yapldnda selamdan önce, fazla yapld-

nda ise selamdan sonra sehiv secdesi yaplacan söyleyenler de var-

dr. Bunlara göre sehiv secdesi selamdan önce olduunda teehhüde

oturulmaz. Hz. Peygamberin selamdan sonraki sehiv secdesinde selam

verdii aktardr. Hâlbuki rivayet edilmi olsa bile, sehiv secdesinde te-

ehhüde oturduu sabit deildir.

VASIL

Batnî Yorum

Selamdan önce sehiv secdesini yapmaya gelirsek, selam namazn

bir parçasdr. Teehhüde oturmak ise, tpk tavaf etmek ve komak gi-

bi, selamn tekrarlanmasna gerek brakmaz. Tavaf derken, Kabe’ye yeni

gelenin yapt ‘geli’ tavafm kast ediyoruz. Çünkü umre, hem tavaf

hem komay gerektirdii gibi hac da bir benzerini gerektirir. Bu du-

rum, tek bir tavaf ve komann yeterli olduunu düünenlere göredir.

.Bunu kabul etmeyip vacip olann iki tavaf ve iki koma olduunu dü-

ünenler ise, sehiv secdesinde hem teehhüt ve hem selamn bulunma-

sn kabul eder. Fakat bu görüteki insann fazlalk ve eksiklii ayrmaya
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kabul etmesi uygun deildir. Nitekim ilk görü sahibinin de selamdan

sonra secdeyi kabul etmesi geçerli deildir. Böylece namazm dier fiil-

lerinin dnda unutmadan dolay secde farz klnd için eytann bur-

nu sürtülmütür. Çünkü eytana secde etmesi emredilmi, o ise secde

etmemitir. Unutmak, çounlukla eytandan kaynaklanr. Dolaysyla

ancak yerine getirdiinde eytann kula yaldamayaca bir nitelik ile

onarlabilir. Bu nedenle unutmay telafi etmek için secde farz klnd.

Bir rivayette öyle denilir: ‘nsan secde ettiinde eytan ayrlr, alar ve
A

öyle der: Ademoluna secde etmek emredildi, o da etti. Karlnda
ise ona cennet var. Bana secde etmem emredildi, ben ise secde etme-

dim. Bana da cehennem var.’

Secde halindeyken insan, eytann kendisine yaklamasndan koru-

nur. eytan sehiv secdesinde bile insana yaklaabilseydi, sehiv secdesi

halinde bile unuturdu. Böylece i zincirleme bir ekilde devam ederdi.

Bu nedenle sehiv secdesinde unutan kii hakknda eriat bir hüküm

koymad. Sehiv secdesinde unutmak, eytandan (eytann etkisinden)

deildir. Unutma eytandan olmazsa, unutma nedeniyle secde etmek

eytann burnunu sürtmez. Öyleyse, unutma her zaman eytann etki-

sinden kaynaklanmaz. Bazen unutmann sebebi, namaz klann ibade-

tinden habersiz kalmas (gaflet) olabilir ve böylece ibadetten gaflet, onu

unutmak olur.

nsann namazm herhangi bir parçasnda gafil kalmasnn sebepleri

pek çoktur. Bir ksm eytandan, bir ksm ise müahedenin insan etkisi

altna almasndan kaynaklanabilir. Bu müahedenin nedeni ise, tevhitle

ya da dinin herhangi bir hükmüyle ya da cennede ya da cehennemle ya

da her ikisinin istilzam ettii bir eyle ilgili Allah’n kitabndan bir ayet

olabilir. Gaflet eytandan kaynaklanrsa, sehiv secdesi katmerli burun

sürtme haline gelir. Çünkü hem unutma nedeniyle secde yapm hem

de secdesi unuttuu eyi telafi ettii için eytann vesveseleri kendisine

etki edememitir. Bu nedenle namaz lalan herkesin namazdan sonra se-

hiv secdesi yapmas müstehaptr. Çünkü namazm bir annda ya da daha

çounda namaz kldm unutabilir (gaflet). Bu durumda secde etmek,

eytann burnunu sürter. Bu, Hakim Tirmiz’nin görüüdür. Zeydiyye

mezhebinden bir grubun ise, bunu cemaatin yapmas gerektiini ileri

sürdüklerini gördüm. Bunu yaptklarna tank oldum ve bu davranlar
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houma gitti. Sehiv secdesinin maksadar farkl olsa bile, her halükarda

sehiv secdesi, eytann burnunu sürtmek demektir.

bn-i Münzir öyle der: Bu meselede bilginler alt farkl görü ileri

sürmütür. Bir grup, sehiv secdesinde teehhüde oturmann ve selamn

bulunmadn kabul etmitir. Enes, Haan ve Ata da bu görütedir.

Baz bilginler ise, sehiv secdesinde teehhüt ve selamn bulunduu gö-

rüündedir. Her iki görüü de benimsiyorum. Fakat ben u görüte-

yim: Sehiv secdesinde teehhüt ve selam gereklidir. Ancak secdeler se-

lamdan önce ise, tpk Kabe’ye gelenin (tavaf ve sa'y meselesindeki du-

rumu gibi) namazn teehhüdüyle olduu gibi selamyla da yetinilir. Se-

lamdan sonra olduunda ise, teehhüde oturur ve selam verir. Baz bil-

ginler ise, sehiv secdesinde sadece teehhüt bulunduunu, selam olma-

yacam kabul etmitir. Bu görü, Hakem, Hammad ve Nehaî görüü-

dür. Baz bilginler ise, sehiv secdesinde teehhüt deil, selamn bulun-

duunu kabul etmitir. Bu ise, bn Sîrîn’in görüüdür. Baz bilginler,

dilerse teehhüde oturur ve selam verir, dilerse bunu yapmaz demitir.

Bu görü, Atâ’nn görüüdür. Baz bilginlere göre ise, unutan selamdan

önce secde ederse teehhüde oturmaz, selamdan sonra secde ederse te-

ehhüde oturur. Bu ise, bn Hanbel’iri görüüdür.

bn Münzir öyle der: ‘Hz. Peygamberin sehiv secdesinde dört tek-

bir getirdii ve sonra selam verdii rivayet edilir. Teehhüde oturmak

hususunda ise, görü ayrl vardr.’

Krk üçüncü ksm sona erdi, onu krk dördüncü ksm takip ede-

cektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK DÖRDÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Sehiv Secdesini Kim Yapar

Bilginler, sehiv secdesinin hem imam hem de yalnz klan için ge-

çerli olduunda görü birliine varm, cemaat yanklnda secdenin

gerekip gerekmedii konusunda ise görü ayrlna dümütür. Ço-

unluk, cemaatin secde etmeyip imamn secdesinin yeterli olacan

söylemitir. Mekhul öyle der: ‘Cemaat unuttuu için secde eder.’ Ben

de bu görüteyim. Çünkü ari’nin sehiv secdesini zikrederken imam ve

cemaati ayrt ettiini görmediimiz gibi ari bu balamda bilhassa na-

maz klan zikretmi ve belirli bir halle (imam ya da cemaat olmak gibi)

snrlamamtr.

VASIL

Batnî Yorum

Kimse bakasnn günahn tayamayaca gibi bakasnn bedelini

de ödeyemez: ‘Herkes yaptndan sorumludur.’ Bunun nedenini iyice

aratrrsan, imamn cemaatin unutmasn üstlenemeyeceini ve

Mekhul’ün bu konuda doru düündüünü anlarsn. Mekhul, bu ko-
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nuda gözünü dorulukla sürmelcyen (Mekhul: sürmeli), bu nedenle iç

gözü de açlm kiidir. Baarya erdiren, kendisinden baka Rab olma-

yan Allah’tr.

FASIL ÇNDE VASIL

Cemaat Namazn Bir Ksmna Yetiemez ve mamn
Secde Etmesi Gerekirse Ne Olacak?

Bilginler, böyle bir durumdaki kii hakknda görii ayrlna dü-

mütür. Baz bilginler, bu durumdaki cemaatin imamla beraber secde

edip sonra namazdan tamamlamas gereken rekâdar c
kaza’ edeceini

söylemitir. Burada, imamn selamdan önce veya sonra secde etmesi

birdir. Baz bilginler ise, (tamamlamas gerekli rekâtlar) kaza edip son-

ra secde etmesi gerektiini söylemitir. Baz bilginlere göre ise, imam

selamdan önce secde ederse (namazn bir ksmna yetiememi) cemaat

de onunla birlikte secde eder; selamdan sonra secde ederse, cemaat ka-

zay kldktan sonra secde eder. Baz bilginler ise, cemaatin imamla bir-

likte secde edip (tamamlamas gerekli rekâdar) kaza ettikten sonra,

ikinci kez secde etmesi gerektiini ileri sürmütür.

Benim görüüm udur: Cemaat imamn unuttuu eyi bilebilir ya

da bilmeyebilir. Bilmezse ve imam secdesini selamdan önce yaparsa,

cemaat de onunla birlikte , secde eder, ardndan imam selam verince o

da tamamlamas gereken rekâdar kaza etmek için ayaa kalkar. mam
unutma secdesini selamdan sonra yaparsa, cemaat ona uymaz ve rekât

tamamlamak için ayaa kalkar. Bu durumda, imamn unutmas nede-

niyle (namazn bir ksmna yetemeyen) cemaatin sehiv secdesi yapma-

s gerekmez. Namaz tamamladktan sonra secde etmesi ise, daha ihti-

yad bir davrantr. Hatta (daha önce belirttiimiz gibi) namaz klan

herkesin tek bana ya da imamn arkasnda kld namaz nedeniyle

namaz tamamladktan sonra sehiv secdesi yapmas beenilen bir dav-

rantr. Söz konusu cemaat imamn unuttuunu biliyorsa u ihtimaller

söz konusudur: mam ya cemaatin yetiemedii veya yetitii rekâtlar-

da unutmutur. mamn unutmas cemaatin kaçrd rekâtta gerçek-



Krk Dördüncü Ksm 107

lemise, selamdan önce secde etse, bile, cemaat secdesinde imama uy-

maz. mamn kendisine yetitii rekâtlarda unuttuunu bilip imam se-

lamdan önce secde ederse, o da imama uyar; selam verdikten sonra sec-

de ederse, kaçrd ksm kaza eder, sonra secde eder. u var ki imamn

unutmas, cemaatin o yetitii rekâtlarda Hz. Peygamberin unuttuu

(ve bu nedenle secde yapt) ksmlarla ilgili olmaldr. Böyle bir du-

rumda cemaat, selamdan önce ya da sonra imama uyar, ardndan eksik

ksm kaza etmek için ayaa kalkar.

VASIL

Batnî Yorum

‘mam5

diye isimlendirildii sürece imama uymak gerektii gibi bu

ad kaybettii anda ona uymak gerekmez. Hz. Peygamberin imaml
kalkmaz, dolaysyla ona uymak her zaman zorunludur. Hz. Peygambe-

re uyan Allah’n sevmesi ise, hiç kukusuz ki, bu uymann zorunlu so-

nucudur. Allah öyle der:
‘

Allah’n peygamberinde sizin için en güzel örnek

vardr.*'7 Hz. Peygambere ise öyle denilmitir: ‘De ki, Allah’ seviyorsa-

nz bana uyun ki, O da sizi sevsin.*’
1' Allah bir kulunu sevdiinde, onun

bütün güç vc organlar haline gelir. Kul ise, ancak kuvvet ve organlary-

la i yapabilir. Böyle bir durumda ise, Allah vastasyla fiilini yerine ge-

tirir* dolaysyla tüm hareket ve durularnda ‘davranlar korunmu 5

kimse haline gelir.

ari’nin teklifinden sorumlu olmay gerektirmeyen bir nitelik ya da

halde olmak, bütün hkhçlara göre eriatn hitabnn ya tamamen ya da

arta bal olarak dümesini gerektirir. Bize göre durum böyle deildir.

Çünkü yükümlüde eriatn hükmünün dnda herhangi bir hal ya da

nitelik bulunmaz. Bunlara örnek olarak, halinin insan etkisi altna al-

mas ya da delilik veya unutmak veya uyumak veya yetikinlik çana
ermemek gibi durumlar zikredebiliriz. Bu durumlarn hiç birisi, eria-

tn hükmünün dnda kalmaz. Çünkü her hal ve nitelik için eriat tara-

fndan ya mübah ya da baka bir hüküm belirlenmitir. Çünkü herhangi

bir durum, kendisine elik eden meru bir hükmünden yoksun kalmaz.
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Dolaysyla herkes yükümlüdür ve yükümlülük ortadan kalkmaz. Öy-

leyse fakihlerin kendilerinden hitabn kalktn söyledii bu kimseler-

den. hitap kalkmamtr. Çünkü eriat, (söz gelii bu insanlardan birisi

olarak deliye) doasnn gerektirdii durumda tasarrufta bulunmay

mübah klm ve bu konuda ona bir yükümlülük yüklememitir. Nasl

olur da, eriatn hükmü ondan dümü denilebilir? eriat mübah dav-

ranlar için yetikin akll adna mübah hükmünü verdii gibi böyle bi-

risi adna da mübah hükmünü vermitir. Çünkü eya hakknda hüküm

vermek akla deil, eriata ait bir haktr. eriat ise, Allah’n eya hakkn

-

daki hükmüdür. Dolaysyla Allah’n kendisinde herhangi bir ekilde

hükmünün bulunmad hiçbir ey yoktur. Allah ehlinin meseleye bak-

budur. Çünkü onlar, her nefeste Allah karsnda bulunduklarnn bi-

lincindedirler.

eriatn hükümleri, d varlklarla ilgili olsalar bile hallere baldr.

Herhangi bir varln bir emirle yükümlü olmas, içinde bulunduu du-

rumdan kaynaklanr. Öyleyse bir ey, kendisinden dolay deil, içinde

bulunduu hal nedeniyle sorumlu olmutur. Çünkü hakikat baki ikert

haller bakalat gibi eriatn bir varlk haklcndaki hükmü de (varln

içinde bulunduu) halin bakalamas nedeniyle deiir. Bu nedenle ço-

cukluk, baylma, delilik, halin insan etkisi altna almas, kendinden

geçme, sarholuk ve hastalk gibi her halde eriatn bir takm hükümleri

olduu gibi yetikinlik, yerleik olmak, salk, beka, ayklk ve halin in-

san etkisi altna almay gibi durumlar hakknda da eriatn hükümleri

vardr. Öyleyse akll insan için, eriatn hükmü bütün hallere yaylm-

tr. Bu durum, Hakkn varlklara yaylmasna ve nüfuz etmesine benzer.

FASIL ÇNDE VASIL

mamn Unutmas Karsnda Cemaatin
cSbhânallah’ Demesi veya Parmak Çtlatmak

Baz bilginler, böyle bir durumda hem erkein ve hem de kadnla-

rn ‘subhânallah’ demesi gerektiini belirtmi; baz bilginler ise erkekler
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‘subhânallah’ derken kadnlar ‘parmak çdatr’ demitir. Bu konudaki

hadis nedeniyle ben de bu görüteyim.

Batnî yorum: nsan olmay dikkate alan kii, kadnlar erkeklere

katar, Nitekim Hz. Peygamber yetkinlikte kadnlar erkeklere katmtr.

Erkeklik ve diilii dikkate alp ‘Erkeklerin kadnlar üzerinde bir derecesi

vardrw ayetini göz önünde bulundurarak erkeklii kadnla baskn k-

lan ise, kadn ve erkei ayrt ederek ‘subhânallah’ demeyi erkeklere, ‘el

çrpmay’ kadnlara özgü sayar. Kadnn konumas, doal olarak ehve-

ti depretirir. Özellikle kadn narin ve zarif konuabilir, erkek de konu-

ann kadn olduunu hayal eder, bir de kalbinde hastalk varsa ehvet

depreir. ari kadnlara ince konumay yasaklam ve öyle buyurmu-

tur: ‘Sözü ince söylemeyin, kalbinde hastalk bulunan kii tamah eder.
5

Bu ayette, kadnlarn erkeklerle özel bir ekilde konuabilecei belirtilir.

Namaz klan tii, Rabbiyle konumaktadr. Kadn ‘subhânallah’

derse, erkein doal bir ekilde hayalinde kadna yöneleceinden korku-

lur. Erkek, kadn el çrparken güvende deilken, konutuunda nasl

olabilir ki? Arif ise, burada (Rabbiyle) konuurken Hakkn karsndaki

haline göre hareket eder: Hak ile aklyla konuabilecei gibi nefsiyle ya

da doasyla da konuabilir. Kul ise gücüne göre hareket eder. Salkl

.

ve güçlü ise, konumann (hangi güçle) gerçekleeceini önemsemez.

Bu durumda erkek ve kadn ona göre birdir. Nefsinde (beeri) varln-

dan ve hastalk bulunduunu bilirse, bunlardan kurtulana kadar akl ile

nefsini ayrr. Allah ehli, nefislerine böyle bakar.

FASIL ÇNDE VASIL

üphe Durumunda Sehiv Secdesi

Bilginler, namaznda kukuya kaplp bir mi, iki mi, üç mü yoksa

dört mü veya kaç rekât kldn bilmeyen kii hakknda görü ayrlna
dümütür. Baz bilginler, namaz bilinçli klmak gerektiini söylemi-

lerdir ki bu ksm aznlktr. Baz bilginlere göre ise kuku, namazn ba-

nda gerçekleirse namaz bozulur; tekrarlandnda ise güçlü zanna gö-
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re amel edilir, selamn ardndan da iki secde yaplr. Baz bilginlere göre

ise, insan kukuya kapldnda ne kesinlie dönmek ne de aratrmakla

yükümlüdür. Yapmas gereken ey, kukuya kapldnda secde etmek-

tir. Benim görüüm ise, kesin kanaate dayanmak daha güvenli olsa bile

bu son görütür.

VASIL

Batnî Yorum

Kii ilk düünceyi (hatr- evvel, akla gelen ilk düünce) tandnda
ona itimat etmelidir. Kuku, birini tercih söz konusu olmakszn, iki ya

da daha fazla durum arasnda tereddütte kalmaktr. Güçlü zan ise, kesin

olmamakla birlikte, lci kukulu eyden birini tercihe yönelmektir. nsa-

nn kesinlie ya da güçlü zanna dönmesi söz konusu deil ise, hüküm

vaktin sahibine aittir d, o da kukudur. badetin eksik yaplmas bir

mahzur tad gibi fazla yaplmas da mahzurludur. Çünkü fazla yap-

mak, Allah'n izin vermedii bir hüküm (ortaya koymak demektir).

Secdeyle sorumlu olan, kukuya kaplan kiidir. Kesinlie dayanan kii-

den kuku düseydi, böyle bir insan kukuya kaplmayan kiiyle bir

olur, bu ibadette fazla yapp yapmadndan emin olurdu. Bir ibadeti

farz klan, kukudan dolay secdeyi de emredendir. Öyleyse kesin kanaa-

te ya da güçlü zanna sahip olan kii, secde etmekle yükümlü deildir..

Rabbini bilmede aklnn delilinde ya da Rabbini bilmede aidinin

deliliyle çelien semî delilde (duymaya dayal, vahiy) kukuya düen ki-

i, iki delilden birine güvenemez. Çünkü o kiiye göre iki kanttan biri

üstün deildir. Söz konusu kukucu, (inkar edilemeyecek bir ekilde ak-

tarlan) mütevatir haberin doruluunu reddedemedii gibi (vahye)

iman edene göre Hakkn kendisine yaraan niteliklerle kendisini nitele-

mi olduunu da reddedemez. Hâlbuki mütevatir haber, insann bilgi-

sine göre akln Tanr’nn tenzih edilmesini gereldi gördüü bir hüküm

içermekle akim deliliyle çeliir. Çünkü (aldn Tanr’va yarar bulmad
bu nitelikler) Allah’a yarar olmasayd, kesinlik bildiren bir hadis bunu
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dile getirmezdi. Bu durumda semi delil ve aklî delil çeliir ve insan on-

lardan birini tercih etmek veya uzlatrmak için bir yol bulamaz.

te kukuya kaplan kii, bu kiidir [baka bir ifadeyle semî deliller

ile aklî deliller arasnda kalp herhangi birini tercih edemeyen kimse]

Dolaysyla, iki delille bakmakszn iman ile amel etmeyi ‘unuttuu’

için, sehiv (unutma) secdelerini yapmaldr. Bu iki çeliik yargyla nite-

lenen alg organm (kukudan) boaltp, temizleyip -ki organ kalptir-

onu dürüst bir yönelile (ve niyetle) süslemelidir. Doru yöneli, secde

demektir. Secde, Allah’a yaknlk yeri olduu gibi ayn zamanda eyta-

nn insandan uzaklat yerdir. Çünkü eytan, secde halinde kuldan ay-

rlr. Kukucu, secde esnasnda üphe tamaktadr. Dolaysyla imanna

göre amel etmesiyle, bu durumdaki bir insann kalbine o esnada sahip

olmad Allah bilgisinin yerlemesi gerekir. Bu bilgi ya iki delili uzla-

trmakla ya da iki delilden imanla çelienin bozukluunu göstermekle

tercihi vermesi sayesinde kukuyu ortadan kaldrr. Bu sayede insan çe-

likiye yol açan kukuyu örenir. Allah öyle buyurur: ‘Allah'tan sak-

nn .’
70 Yani sehiv secdesiyle saknn. ‘O size öretir .’71 Allah’n öretmesi,

iki çeliik delili uzlatrmak ya da birini tercih etmek ya da iki delilden

birini reddetmek demektir.

FASIL ÇNDE VASIL

Herkese Farz Olan ve Herkese Farz Olmayan Namazlar

Bilmelisin ki, baz namazlar herkese farzdr. Bunlar, daha önce bu

bölümde söz ettiimiz namazlardr. Baz namazlar ise, herkese farz de.-

ildir. Herkese farz olmayan namazlarn bir ksm sünnet, bir ksm
farz- kifaye (bir ksm insana farz), bir ksm ise nafiledir. Benim görü-

üme göre be vakit namazn dnda farz(- ayn ve kifaye) yoktur. Bun-

larn dndakilerin, ‘nafile namaz’ diye isimlendirilmesi gerekir. Nite-

kim Hz. Peygamber onlar böyle isimlendirmitir. Bedeviyle (Peygam-

berin konumasn aktaran) bir hadiste, benim bu düünceme uygun

bir yorum vardr. Bedevi, ‘Ey Allah’n peygamberi! Klmam gereken

baka namaz var mdr?’ dediinde Hz. Peygamber ‘Hayr, istersen na-
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file klarsn’ demiti. Bu ifade, ‘Hayr, ama nafile (gönüllü, istee bal
namaz) klabilirsin’ anlamna gelebilir. Bu durumda farzlar, balayc

olarak ifade edilir. Çünkü bedevinin ‘klmam gereken baka namaz var

m’ demesi, ‘Allah katndan bana farz mdr?’ anlamna gelir. Adak ör-

neindeki gibi, gönüllü kabul ettiin bir namazla kendini balarsan, Al-

lah onu yerine getirmeni farz klar.

Bu nafile namazlarn eriat tarafndan belirlenmi çeitli hükümleri

vardr. Bu çeitlilik, onlarn bilinmesini salayan farkl isimler almalarn

salamtr. Öyle zannediyorum ki hepsi on tanedir. Bunlar vitir, fecir

rekât, nafile, taliyyctü’l-mcscit namaz (mescidi selamlama namaz),

Ramazân’ karlama namaz, küsuf namaz (güne-ay tutulmas nama-

z), yamur duas namaz, bayram namazlar ve -namaz sayanlara görc-

Kur'a- Kerîm’deki secdelerdir. Bu on namaz ve onlarn batn yoru-

munu bitirince, cenaze ve istihare namazlarna geçeceiz. Ayrca rüku,

secde, ihram tekbiri ya da selam bulunmasa bile, eriat tarafndan ‘na-

maz’ diye isimlendirilen eyleri zikredeceiz. Bunlara örnek olarak, eri-

at tarafndan emredilmi olan Hz. Peygambere ‘salaf getirmeyi verebi-

liriz. Ayrca bütün bunlarn hikmetini de zikredeceiz.

VASIL

Batnî Yorum

Namaz kulluu gerektirir. Daha önce belirttiimiz gibi, namaz

herkese farz olan ve olmayan diye iki ksma ayrld gibi kulluk da ikiye

ayrlr. Birincisi, zorunlu kulluktur. Bu kullukla (herkese farz olan) farz-

1 ayn namazlar klnr. Dieri ise gönüllü (serbest) kulluktur. Bununla

da ’farz- ayn olmayan namazlar klnr. Allah onlar nafile, Hz. Pey-

gamber ise ‘tatavvu’ (gönüllü, istekle) diye isimlendirdi. Allah öyle bu-

yurur: ‘Gecenin bir ksmnda senin için nafile olarak teheccüde kalk!
,n

Salih insanlardan biri öyle der: ‘Hz. Peygamberden baka kimse-

nin belirlenmi nafile namaz yoktur. Çünkü Hz. Peygamberden baka

kimse için nafile geçerli deildir ve buna tanklk edilmemitir. Allah
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Hz. Peygambere öyle emretti: ‘Gecenin bir ksmnda senin için nafile ola-

rak teheccüde (gece namaz) kalk.’™ Allah, güvenilir bir kutsi hadiste öyle

der: ‘Kulum bana nafile ibadetlerle yaklar.’ Böylece farzlara ilave olan

ibadetleri ‘nafile’ diye isimlendirdi. Hz. Peygamber ise, slam’n esasla-

rn örettii bedeviye farzlar söylemi, bedevi ise ‘bundan baka kl-

mam gereken bir ey var m’ demi, Hz. Peygamber ise, ‘Hayr, diler-

sen gönüllü klarsn’ demitir. Böylece farzlara ilave olan eyleri ‘tatavvu

(gönüllü)’ diye isunlendirmitir. Öyleyse farz, zorunlu kulluk (ksmna

girer). Çünkü yaplmas ya da terk edilmesiyle günah (ve sevap) ortaya

çkar, farzn dndakiler ise, serbesttir. nsan onlar kendiliinden yeri-

ne getirebilir. Ama bir kez ibadetlere girdiinde, bize göre, zorunlu

kulluun hükümleriyle sorumludur ve bu kaçnlmazdr. Balad iba-

deti bitirinceye kadar, bu hükümlerden muaf olmas mümkün deildir.

Bu nedenle bedevi Hz. Peygamber’e ‘klmam gereken baka bir ey var

m?’ diye sorduunda, Hz. Peygamber ‘hayr’ demiti. Baka bir ifadey-

le, Allah kendi katndan sana söylediklerimin dnda bir ey farz klma-

d. ‘u var ki sen gönüllü olarak klabilirsin.’ Yani, sen bu farzlarn ben-

zeri olan ve Hakkn seni tevik ettii ibadetleri kendi kendine emrede-

bilirsin. Onlar yapmak isteyip namaza baladnda ise, farz- ayn na-

mazlar gibi onlar yerine getirmek farz haline gelir. te ‘hayr, sen gö-

nüllü klabilirsin’ ifadesinin anlam budur, Öyleyse senin kendine farz

kldn ibadet, sana farzdr. Adak ve benzeri eyler bu kapsama girer.

Allah öyle buyurur: ‘Amellerinizi boa çkarmayn .’74

(Gönüllü ibadetlerden birisi olan) Vitir (namaz), eyada Hakk

bilmek içindir. Fecir rekâtlar ise, yapabilen için, geceleyin kalkmaya,

uyuyan için ise sabahn farzn edaya kalkabilmeye ükürdür. ‘Mescide

girmek (tahiyyetü’l-mescit)’, evinde hükümdara selam vermek için kl-

nr. Ramazan için namaz klmak, Ramazan’n Allah’n bir ismi olma-

sndan kaynaklanr. Bu nedenle el-Melik’in zikrini yapmak farzdr. Allah

öyle buyurur: ‘O gün insanlar âlemlerin rabbinin karsnda ayakta du

rur .’75 Küsuf (güne ve ay tutulmas), korkuya yol açan tecelli içindir.

Hz. Peygamber’e küsuf hakknda soru sorulmu, o da öyle buyurmu-

tur: ‘Allah neye tecelli ederse, o ey Allah’a boyun eer.’ Küsuf, kendi-

liklerinde bir bakalama olmasa bile, güne ya da aydan insann gözüne

çarpan bakalamadr. Hak o esnada güne ve ayda bulunan Allah kor-

kusunu, insann gözünen kaybolmas eklinde göstermitir. Bu da
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av tutulmasnda doal perdelenme, güne tutulmasnda ise bilgisel per-

delenmeyle gerçekleir. Yamur duas ise, rahmet istemektir. ki bay-

ram, tecellinin tekrardr. Kur'an- Kerîm’deki secdeler, Allah'n kelam

nedeniyle huu ve ürpertidir. Bu nedenle susmak ve dinlemek emredil-

mitir.

‘Ölüye namaz’ u anlama gelir: Kul Allah’ vekil ve kendisini sahip

yapt ite naip edinir. Bu durum, kula verdii nimetlere kar bir ü-

kürdür. Alah öyle buyurur: ‘Sizi halife yapt eylerden infak ediniz
,7t'

Böylece kendilerinin ihtiyar olmakszn onu ellerinden çkarr. Allah

öyle buyurur: ‘Pis olan yer ise, ancak çöp verir.
7"

Allah’ vekil edinenler, O’nu önünde ölüler haline gelmi, bu ne-

denle de Allah onlara ‘takdis (miinezzehlik)’ özellii vermitir. Takdis,

temizlik demektir. Bu nedenle, iki temizlii birletirmemiz için ölüyü

ykamamz emredildi. Çünkü Allah ölüye namaz klann önünde ve kb-

lesmdedir. Öyleyse ölüye namaz klan çii, ölü adna Allah ile konuur.

Namaz klan temiz olduu gibi Hak da el-Kuddûs’tür (en temiz ve ne-

zih). Böylece ölü, Allah ile namaz klann arasnda bulunur. Bu nedenle,

zorunlu olarak temiz olmas gerekir. Manevi temizlii ise, sadece keif

ehli anlayabilir. eriat ehline ise, hükmün zahirine göre, ölüyü ykamak

emredildi. Böylece kefi olmayan kii, ölünün temiz olduuna kesin

olarak inanr. Bu konunun batnî yorumu -Allah izin verirse- ilgili bö-

lümde gelecektir.

stihare namaz ise, Rabbinden gelen açk bir delile sahip olmak

için, Allah’n bir kulun yapmasn ya da yapmamasn istedii eyi belir-

lemek için (dua etmektir). Allah öyle buyurur: ‘Rabbinden bir delile sa-

hip olan kimse.’7* stihare namaznn yarar budur. Allah izin verirse ilgili

bölümde zikredilecektir. Böylece taahhüt ettiimiz hususlar, bölüm bö-

lüm açklanacaktr. Böylece insanlar, bütün yükümlülerin sorumlu ol-

duu genel ibadetlere katlmakla birlikte, ariflerin sradan insanlardan

ayrtklar ibadetlerdeki maksatlarm da örenirler. Allah baarya erdi-

rendir. Ondan baka Rab yoktur.
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FASIL ÇNDE VASIL

Vitir Namaz

Ebu Davud Ebu Eyyub el-Ensari’den Hz. Peygamberin öyle de-

diini aktarr: 'Vitir, bütün Müslümanlar üzerinde bir haktr. Kim üç

rekât vitir klmak isterse, bunu yapsn. Kim bir rekât vitir klmak ister-

se, o da öyle klsn.’ Ebu Davud baka bir hadis daha aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber yedi, dokuz ve be rekât vitir klard.’ Hadisteki genel ifade,

Hz. Peygamberin tekli saylarda vitir klddr. Ebu Davud’un Abdul-

lah b. Kays’tan aktard baka bir hadis ise öyledir:
cHz. Aic’yc sor-

dum: Hz. Peygamber kaç rekât vitir klard? öyle cevap verdi: ‘Dört ve

üç, alt ve üç, sekiz ve üç ve on ve üç rekât klard. Yediden daha az ve

on üçten dalla çok kld yoktur.’ Nesai ise îbn Ömer’den Hz. Pey-

gamberin öyle söylediini aktarr: ‘Akam namaz, gündüz namaznn

vitridir. Siz de gece namazn vitir (tek sayl) klnz.’

nsanlar vitir namaz hakknda görü ayrlna dümütür: Vitir

vacip midir, sünnet midir? Baz bilginler vacip olduunu söylemitir.

Bu görüü kabul edenlere göre vacip, sünnet ile farz arasndadr. Baz

bilginler ise, vitrin güçlü sünnet olduunu söylemitir. Daha önce bu

namazn hükmünden söz etmi, geride ise nitelii, vakti, onda okunan

kunut dualar, binekl klnmasndan söz etmek kalmt. Önce, vacip

olupolmadnn anlalmas için konuyla ilgili hadisleri zikredelim.

Konuyla ilgili hadislerden birini Ebu Davud, Harice b. Huzafe’den

aktarr. Kav öyle der: ‘Bir gün Hz. Peygamber yanmza gelerek öyle

dedi: ‘Allah sizin için krmz nimetlerden (alnn) daha hayrl olan bir

namazla size yardm etmi, onu yatsyla fecrin douu arasndaki vakte

yerletirmitir.’ Buradaki namaza, vitir ve vitrin dndaki namazlar gi-

rebilir. Bu hadis, Abdullah b. Raid’in Abdullah b. Ebu Mirra’dan ak-

tard bir hadistir. Söz konusu raviden baka bir hadis duyulmamtr.

Öte yandan, ravilerinin her ikisin (sözleri) kant saylmamtr. Hadisi,

Abdullah b. Ebu Mirra Harice’den de rivayet etmitir, (fakat) onun

Harice’den hadis dinledii bilinmemektedir.

Tirmizi, bu hadisi ayn isnat zinciriyle zikrettiinde, onun ‘garip

hadis’ olduunu söylemitir. Dârekutnî ise, hadisi en-Nadr b.
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Abdurrahman, o da, krime’den, o da bn Abbas’tan aktararak zikret-

mitir. Hadiste öyle bir ilave vardr: ‘Allah size bir namazla yardm

etmitir ki o namaz, vitir namazdr.’ Nadr, herkese göre zayf bir

ravidir: Buhari, bn Hanbel, Ebu Hatem, Ebu Zera ve Nesai onu zayf

(güvenilmez) bulmu, bn-i Main ise ‘ondan hadis rivayet etmek helal

deildir’ demitir. Baka hadisçiler de onu zayf bulmutur. Bu hadis,

Azeremî yoluyla da rivayet edilmitir ki, Azeremî de rivayeti kabul

edilmeyen bir ahstr. Ayrca, Haccac b. Ertat’tan rivayet edilmitir, o

da zayftr. Hadisi Ebu Cafer et-Tahavî de, Nuaym b. Hammad’dan ri-

vayet etmitir, o da zayftr.

Bezzar’n Abdullah b. Mesud’dan, onun da Hz. Peygamber’den ri-

vayet ettii ‘Vitir namaz her miislümana vaciptir’ hadisine gelirsek, bu

hadisin rivayet zincirinde de Cabir el-Cuf ve Ebu Maer el-Medenî ve

baka bir takm raviler vardr ki, hepsi de zayftr. Ebu Davud’un vitir

namazyla ilgili rivayet ettii hadis ise, Ubeydullah b. Abdullah b.

Atekî’den rivayet edilmitir. Atekî ise, Abdullah b. Ureyre’den, o da

babasndan rivayet etmitir. Babas Hz. Peygamber’in öyle söylediini

duymutur: ‘Vitir bir haktr, klmayan bizden deildir. Vitir bir haktr,

klmayan bizden deildir. Vitir bir haktr, klmayan bizden deildir.’

Hadisi aktaran Ubeydullah, Yahya b. Main tarafndan güvenilir bulun-

mu, Ebu Hatem de ‘hadisi kabul edilir
1

demitir.

Ebu Ahmed b. Adevî’nin Ebu Cünnab’tan aktard hadis ise öy-

ledir: ‘Üç ey bana farz, size ise nafiledir (tatavvu, gönüllü).’ B üçün

içinde vitir namazn zikretmitir. Ebu Cünnab hadise yorum katard.

Ebu Bezzar’m bn Abbas’tan, onun ise Hz. Peygamber’den aktard

hadis öyledir: ‘Fecir vaktinin iki rekât (teheccüd) ve vitir namaz, size

deil, bana emredildi.’ Bu hadisin isnat zincirinde Cabr b. Yezid el-

Cufi vardr ki, zayf ravidir. Ayn hadisi Dârekutnî, Abdullah b.

Muhriz’in Enes’ten aktard bir hadis olarak kaydetmitir. bn Muhrz

ise rivayeti kabul edilmeyen biridir.. Ebu Davud, Ali (isnadyla) Hz.

Peygamber’in öyle dediini aktarr: ‘Ey kuran ehli!. Vitir namaz kl-

nz. Çünkü Allah, tektir ve teki sever.’

Vitrin batn yorumu, daha önce herkese farz olan ve olmayan na-

mazlardan söz ettiimiz bundan bir önceki bölümde geçmiti.
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FASIL ÇNDE VASIL

Vitr’in Özellii

Baz bilginler, bir selamla ayrlan üç rekât vitir namazn klmay

müstehap saym, baz bilginler ise selamla ayrmamak gerektiini söy-

lemitir. Baz bilginler tek rekât, baz bilginler be rekât klp sonunda

oturmak gerektiini söylemitir. Hz. Peygamber ‘yedi, dokuz, on bir ve

on üç rekât vitir klard.’ On üç, Hz. Peygamberin vitir namaz hakkn-

da aktarlan en büyük saydr.

Daha önce ‘akam namaz hakknda gündüz namaznn vitri oldu-

undan’ söz ederken bu meselenin batnî yorumunu belirtmitik. ari,

ibadette çiftliin gerçeklemesi için gece namaznn vitrini (klmay) da

emretmitir. îbadet, birlikle çeliir. badet, ibadet eden ve edilenin var-

ln gerektirdii gibi ibadet eden hiçbir zaman ibadet edilen olamaz.

Bir ey, kendisine boyun emez. Bu nedenle ari, namaz kuluyla Rab

arasnda ikiye böldü. Akam namaz gündüz namaznn vitri saylnca

-ki namaz (ikilii gerektiren) bir ibadettir-, mutlak birlik, ibadete tekli-

in elik ettiini duymakla kskançla kaplmtr. Bunun üzerine,

gündüz namaznn teklii ikilensin diye, gecenin vitir namaz emredil-

mitir. Böylccc gecedeki vitir namaz sayesinde mutlak birlik, giidüz

namaznn tekliinden intikamm alr. Bu nedenle kin, ‘vitir’ diye isim-

lendirilmitir.

Kulun üç rekât vitir klmas, ‘Size hakszlk yapld gibi siz de ona

hakszlk yapn
”'1

ayetine dayanr. Tek rekâtla vitir klnmas ise, (Hz.

Peygamber’in) ‘(ayette geçen) saldrganlk demirle (kJç) gerçekleir’

sözüne benzer. Üç rekât bir selamla ayran kii, söz konusu hadisi dik-

kate alm ve mutlak birliin hükmüne uymutur. Ayrmayan ise, ilahn

birliine riayet etmitir. Tek rekât ile vitir klann vitri, mutlak birlie

mensuptur. Üç rekâda vitir klnann vitri ise, ilahlm birlenmesidir.

Be rekâda klan vitri, (batm yorumda) kalbin tevhididir. Yedi rekâda

klnan vitir, sfadarn birliidir. Dokuz rekâda vitir klmak ise, her üç

rckâdk bölümde zata, sfadara vc fiillere ait birlii toplamtr. Vitri on

bir rekât klmak ise, müminin tevhidine, on üç rekât ise, peygamberin

tevhidine iaret eder. Peygamberliin ardnda ise, varlacak bir hedef
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yoktur, çünkü son nokta orasdr. Peygamberliin (risalet) ardnda, sa-

dece nebilie dönü vardr. Çünkü kulun varl, hiç kukusuz, orada

ortaya çkar.

Vitri çiftin öncelemesi sünnettir. Bunun nedeni, vitrin vitir ile em-

redilmeyiidir. Çünkü vitir vitirle emredilseydi bu, çifti emretmek an-

lamna gelirdi. Hâlbuki vitir, kendisi adna çift olmann sabit olduu

kimseye emredilir. Bu nedenle ona ‘çifri tekletir’ denilir. Çiinkü kuldan

istenilen ey tekliktir. Hz. Peygamber her zaman bir çiftten sonra vitir

(tek) klard. Allah öyle buyurur: ‘Çijte ve teke yemin olsun ki
m

Daha önce, çift olmann kulun hakikati vc maliycii olduunu söy-

lemitik. Çünkü tek olmak, zat halamndan olduu gibi mertebesinin

teklii bakmndan da Allah için olabilir. Baka bir ifadeyle söz konusu

teklik, herhangi bir ortaklk olmakszn sadece Allah’a aittir. Kulluk ise

iki türdür. Birincisi zorunlu kulluktur ki bu kulluk farzlar edada ortaya

çkar. Dieri ise, serbest-gönüllü kulluktur ki, o da nafilelerde ortaya

çkar. Hz. Peygamber c

bir çift nafile namaz [almakszn kesinlikle vitir

(tek) klmamrr.’ u var ki Hz. Peygamber; akam namaznn gündüz

namaznn vitri olduunu belirtir. Böylece vitir namaz gece namaznn

tekligi(
,

ni çift yapmak) için emredildi. Gündüz namaznn
,
bir ksm

farz, bir ksm ise nafiledir. Nafileyi baz insanlarn klmadn biliyo-

ruz. Örnek olarak, Dumam b. Salebe es-Sadi’yi verebiliriz: Böylece ak-

am namaz onun adna gündüzdeki farz namazlar tekletirir. Bazen

ise, oturmayp bir ya da birden fazla vitir kldnda vitir, son yats na-

mazn tekletirir. Çünkü nafile, farzn gücüne sahip deildir. Farz sahip

olduu güçle gündüz namazn tekletirir. Bununla birlikte akam na-

maz üç rekâttr. ki rekâttan sonra oturulur, sonra üçüncüye kalklr.

Farzlar ve nafileler arasnda bir karklk olmasn engellemek için

gece vitrini akam namazna benzetmeyi yasaklayan bir rivayet vardr.

Uç, be, yedi vs. rekât klp farz tekletirmek isteyen kimse, farz nama-

za benzemesin diye, namaznn sonunda oturabilir. Oturmadnda ise,

farzn gücü nedeniyle kendisinde Oturma bulunan akam namaznn

tekliiyle ayn güce sahip olur. Böylece vitir, bir rekâttan daha fazla ol-

duunda ve (arada) oturulmadnda, mutlak birliin gücüyle güçlenir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Viçir Namaznn Vakti

Vitrin vaktinin bir ksmi hakknda görü birliine varlmtr. Söz

konusu vakit, yatsnn son vaktinden fecrin doumuna kadar geçen sü-

redir. Bir ksmnda ise be görü ileri sürülmütür: Baz bilginler, fecir-

den sonra klnabileceini söylemi,, baz bilginler sabah namaz kln-

madg sürece klnabileceini, baz bilginler ise sabah namazndan son-

ra da klnabileceini, baz bilginler güne dogsa bile klnabileceini,

baz bilginler ise sonraki gece de klnabileceini söylemitir. Bu görü-

leri Ebu Bekir b. brahim b. el-Münzir el-lraf fi’l-hiîaf adl kitabnda

zikretmitir. , .

Benim görüüm, güne doduktan sonra da klnabileceidir. Bu

ise Ebu Sevr ve el-Evzaî’nin görüüdür. Çünkü Hz. Peygamber, kendisi

ancak güne battktan sonra klmabilen akam namazn gündüz nama-

znn ‘vitri’ yapt. te vitir namaz da böyledir. nsan geceleyin vitir

namazn klmazsa, hiç kukusuz ki, sünneti terk etmi demektir. Güne
doduktan sonra klarsa, gündüz olsa bile bu namaz onun gece nama-

zm tekletirir.
.

VASIL

Batnî Yorum

Vitir (tek), vakitlerde ortaya çksa bile vakitlerle snrlanmaz. Snr-

lanm olsayd, onun adna teklik geçerli olmazd, çünkü snrlanmak

mutlaklkla çeliir. Daha önce, bu kitapta ve Kitabu’z-zamar’da (Zaman

Kitab

)

vaktin, ,var olmayan bir ey olduunu belirtmitik. Vitir ise, ger-

çek ve var olan bir eydir. Var olan bir ey, var olmayan yoklua men-

sup bir eyle nasl snrlanp böyle bir etkiye maruz, kalabilir ki? Etkinin

var olana ait saylmas, her akllya göre, daha gerçek ve daha uygundur.

Vakit vitri snrlamadna göre, arzu edilen her vakitte klnabilir. Bu-
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nunla birlikte vitri fecir vaktinden önce klmaya çalmak yerindedir.

Çünkü bu sünnettir. badederde peygambere uymak daha uygundur.

Yaptmz bu açklama, hakikatlerin batnî yorumlarna göre söy-

lenmitir. Bunu anla! Bir ibadet olmas bakmamdan akam namaznn

tekliine kar gerçekleen tepkiden doan vitirdeki kini dikkate ald-
mzda ise, söz konusu tepki, vakitie snrl deildir. O, bir vakide snr-

lanmakszm, kendisinden intikamn almakla gerçeldeen bir zaferdir.

Ksaca hangi yorumla olursa olsun, vakitle snrlanmaz.

FASIL ÇNDE VASIL

Vitirde Kunut Okumak

Bu bölümün ‘kunut fasl’nda vitir namaznn kunut dualarnn söz-

lerinin batn yorumlarndan söz etmitik. nsanlar, bu konuda görü

ayrlna dümütür. Baz bilginlere göre vitir namaznda kunut duas

okunur. Baz bilginler ise okunmayaca görüündedir. Baz bilginler,

Ramazan’n ilk yarasnda bunun caiz olduu görüündeyken baz bil-

ginler Ramazan’m bütününde okunabileceini söylemitir. Bana göre

bu görülerin hepsi caizdir ve bunlardan birini yapan kimsenin burada

zikredemeyeceimiz bir kant vardr.

VASIL

Batnî Yorum

Vitir bir çiftten sonra geçerli olabildiine göre -ki çift, farz veya

sünnet bir namaz olabilir- zata özgü mudak birliin gücüne eriemez.

Söz konusu mudak birlik, bir çiftten meydana gelmedii gibi, ayn za-

manda ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’ hadisinde olduu üzere arifin nef-

sinde teorik düünceden de olumaz. Hadiste belirtilen, zata özgü mut-
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lak birliin bilgisi deil, vitir (niteliklerin) birliidir. Kunut, beddua,

yakar ve bela okumaktr. Bu, vitrin bir önceld çiften kendinde tad
etkiden kaynaklanr. Söz konusu ‘vitri bilgi’ o çiftin neticesidir. Böylece

dua, vitirden ortaya çkar. Bu nedenle Hale, kullarn çarm ve kendi-

lerine
l
Bana dua edin

’81 demi, sonra
4

Allah cennete ve mafirete çarr™
buyurmutur. Baka bir ayette ise ‘Allah selam diyarna çarr™ buyu-

rur. Böylece Allah, kendisini ‘çarclk’ özelliiyle nitelemitir. Allah

ise el-Vitr’dir (Bir). Bu nedenle vitir, kunut duas okumay gerektirmi-

tir. Kul vitir namaz klarken, özellikle Ramazan aynda, kunut okumas

gerekir, çünkü Ramazan Allah’n bir ismidir. Böylece Ramazan’daki vi-

tir namaznda yaplan dua, baka aylara göre daha güç kazanr.

FASIL ÇNDE VASIL

Binek Üzerinde Vitir Namaz Klmak

Baz bilginler, vitri vacip sayarak onu farz namazlara kattklar için

binek üzerinde klnmasn caiz görmemitir. mamlar arasnda görü

birliine varlan nokta ise, farz namazn binek üzerinde klnamayaca-

dr. nsanlarn çou, bu konudaki hadis nedeniyle, binek üzerinde vitir

namaz klmann caiz olduu görüündedir. Ben de bu görüteyim.

VASIL

Batnî Yorum

Allah ve kul arasnda bölünen namaz, fiillerde deil, namaz klan

insann Fatiha suresini ve Allah ehline göre namazda insann okuduu

ayn anlamdaki sözlerle ilgilidir. Bu nedenle binek üzerinde vitir namaz

klmabilir. nsan, yarta ikinci olandr (musallî). Namazdaki her fiilde

Hakkn tenzihini gözeten ve bu konuda Hakka yarar eyleri dikkate

alan ise, vitir namaznn binek üzerinde klnamayacan söyler. Çünkü
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namazn artlarndan biri, kbleden baka bir yöne yöneldiinde, bine-

in hareket etmesiyle düer. ‘Hz. Peygamber, binek nereye yönelirse

yönelsin onun üzerinde vitir namaz klard’ eklinde bir itiraz yönelti-

lebilir. Bilmelisin ki, Hz. Peygamberin bütünü ‘ensesiz yüz’ idi. Çünkü

o ‘Ben sizi ardmdan da görüyorum’ diyerek kendi hali ve makam için

•‘görme’ fiilini ifade etmitir. Bu nedenle onun ier yönünün ‘yüz’ oldu-

u sabit olmu, arka ve srt ise beeriliine ait saymtr. Çünkü sahabe.

Peygamberin gördüünü deil, sadece arkasn ve srtn görüyordu.

Bu makamda (her yann yüz olmas) Hz. Peygamber’e varis ol-

dum. Bu hal benim için gerçekletiinde, Fas ehrindeki Ezher Mesci-

dinde insanlara imamlk yapyordum. Mihraba girdiimde, bütün zatm

tek bir göze dönmütü. Kblemi gördüüm gibi her yönümden görü-

yordum. Mescide giren, çkan ya da cemaatten herhangi birisi bana giz-

li kalmyordu. Benimle bir rekâta yetiip (ne kadar kldn) unutan bi-

risi olduunda, selam verip dua etmek üzere yüzümü cemaate çevirdi-

imde, o adam görüyordum. Adam kaçrd rekât telafi ediyordu, fa-

kat bir rekât ihmal ettiini gördüümde öyle diyordum: ‘Falan falan

rekâta da yetiemedin.’ O da, (benim hatrlatmam üzerine) namazn

tamamlyor ve (kaçrd rekâtlar) hatrlyordu. Bu hal ve durumlar

ancak tadan bilebilir. Dolaysyla hali böyle olan kimse, kble her nerede

bulunursa bulunsun ona dönmü demektir. Ben kendimden bunu tec-

rübe ettim. Binek üzerinde, yalnzca bu hale sahip olan kimse namaz k-

labilir.

Baz fakihierin sadece binek hayvannn üzerinde vitir namaz kl-

nabileceini söylediklerini gördüm. Onlara göre, eek, katr ve at gibi

bineklerde klnamaz. Üstelik binek üzerinde sadece vitir klnabilir;

Hâlbuki daha önce ifade ettiimiz gibi, ‘Hz. Peygamber binei üzerin-

de vitir klard. Binei nereye yönelse kble önünde olurdu.’ Böyle bir

hale sahip olan kimsenin bütün söz ve fiillerinde ‘Her nereye yönelirse-

niz, Allah’n yüzü oradadr™* ifadesi gerçek olur. Allah’n namaz klan

için olan yüzü, o insann kblesinde bulunur. Bu ayet, bu nitelie sahip

olan ve kbleyi bulunduu yönde gören kimsenin kbleye doru namaz

kldn gösterir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Vitir Namazna Kalkp Sonra Gece Namaz Klan Kimse

Baz bilginlere göre (böyle bir insan) bir rekât klarak bu sayede

vitri çift haline gelir.. Sonra diledii kadar klar, sonra tekrar vitir klar.

Baz bilginlere göre ise, vitri çift olmaz. Çünkü vitir, kendisini çift-

yapmas düünülen, bir rekâtla çifte dönümez. Vitrin dnda ise, tek

rekât olarak emredilmi nafile bir namaz yoktur. Allah böyle bir eye

izin vermemitir. Vitir hakkndaki görü ayrl, onun güçlü sünnet mi

yoksa vacip mi olduudur. Nafile namaz nerede, güçlü sünnet veya va-

cip sünnet nerede! Burada hüküm yetkisi eriata aittir. Hz. Peygamber

‘bir gecede iki vitir, yoktur’ der. Akln hükmünü dikkate alan kii, kl-

nan tek rekât namazn vitir namazndaki tek rekât çift yaptn kabul

eder. Hâlbuki bu konuda eriata uymak, hiç kukusuz daha uygundur.

VASIL

Batnî Yorum

Vitir tekrarlanmaz. Çünkü ilahi mertebe, genilii nedeniyle, tekra-

ra imkân vermez. ‘Allah, Genitir ve Her eyi Bilendir.™ Bilgi, Hakkn

her eyi ihata etmesinin bir nitelii olduu için, ona genilik bititiril-

mi ve bilgiden olduu gibi genilik kelimesinde de Allah adna bir isim

türetilmitir, bunu bilmelisin! Öyleyse, bir gecede iki vitir yoktur. Her-

hangi bir yaratlmn birlii (ehadiyet). Hakkn mudak birliini çift

yapamaz. Her eyin kendine ait bir birlii vardr d, bu kaçnlmaz ola-

rak böyledir. Her ey, sahip olduu bu birlik sayesinde Yaratcsnn

mudak birliini, bilir. Söz konusu birlik, her eyde bulunan ve Hakkn

mudak birliini gösteren Allah’a ait bir ayettir. air Ebu’l-Atahiye’nin

u msrayla. iaret ettii ey budur:

Her eyde ona ait bir ayet var
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Onun bir olduunu gösterir.

Bir eyin iki tane birlii olmaz. Dolaysyla vitir namaz klm ola-

rak uyumu bir insann tekrar namaz klmas, klm olduu vitri çift

yapmaz.

Uiuhiyetin (ilahlk) mutlak birliini dikkate alp onu ilahllda nite-

lenmi zatn birliine izafe eden kimse -ki mertebenin mutlak birlii an-

cak mertebe sahibinin birliiyle düünülebilir- öyle der: Geceleyin na-

maza kalkan kii daha önce vitir namaz klm olarak uyumusa, usal-

madan önce kld rekât çift yapan yeni bir rekât kalknca ekler. Bun-

dan sonra ise, diledii kadar ikier ikier rekât klar. Bir rivayette ‘Gece

namaz ikier ikierdir’ buyrulur. Sabah vaktinin girmesinden korkarsa,

tek rekâda vitir klar. Bilginlerden her biri, vard görüü geçerli klan

bir deerlendirmeye sahiptir.

FASIL ÇNDE VASIL

Fecrin (Gece Namaz) lci Rekât

Sabah farzndan önce klnan fecrin iki rekât, akam namaznn far-

zndan önce klman lci rekât gibidir. Peygamber’in devrinde sahabe, ak-

am namaznn ezann duyunca, Hz. Peygamber namaza çkmazdan bu

iki rekât klmak için acele ederlerdi. Bunun böyle olduu, Abdullah b.

Muaffel’den mam Müslim’in es-Sahihinde aktard bir hadisle sabit-

tir. (Müslim’in rivayetine göre) Hz. Peygamber, onlarn yanna gelir ve

namaz klmalarna bir tepki göstermezdi. Hz. Peygamber ‘Her iki ezan

arasmda bir rekât vardr’ demitir. Burada iki ezan derken, ezan ve ka-

meti kastetmitir. Çünkü kamet de bir ezandr. Akam namazndan ön-

ce iki rekât, kamete yetimek arzusunun dnda, ancak dindarlndan

dolay çekinen kimse brakabilir. Kamet baladnda ise, kamet getiri-

len namazn dnda bir namaz klnmaz. Akam namazndan önce iki

rekât namaz klmak, terk edilmi ve unutulmu bir sünnettir. Dostu-

muz Zeynüddin Yusuf b. brahim e-afii el-Kürdi’den baka, zaman-
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mzdaki fakihlerden bu sünneti sürdüren hiç kimseyi görmedim. Allah

onu bu konuda baarya erdirsin!

Akam namazndan önce klnan bu iki rekâtta sadece Allah’n bile-

bildii bir sevap vardr. Çünkü Allah’n her ezan ve kamet arasnda özel

bir tecellisi ve zuhuru vardr. Bu vakitte Hak ile konuan kimse (namaz

klan), büyük bir ie tahsis edilmitir. Bu, daha önce belirttiimiz gibi,

kefin Hz. Peygamber’den dorulatt bir rivayette ki ezan arasnda

bir namaz vardr’ hadisidir. Burada, ezan ve kamet kastedilmitir. Hz.

Peygamber, kameti ezan diye isimlendirmitir. Çünkü kamet, namaza

kalkmay ve imamn hazr olduunu bildirmek demektir. (Ezan ve ka-

metin durumuna benzer olarak) Güne ve ay hakknda da Arapça’da

‘kameran, iki ay
3
denilir. Ayn ekilde, Ebu Bekir ve Ömer hakknda

‘Ömeran, ki Ömer’ denilir.

Bu namaz, tövbekar (evvabin) velilerin namazdr. lk nesil, bu iki

rekât namaz hususunda çok srarlyd. Çünkü Allah onlara nafilenin

serbest, farzn zorunlu kulluk olduunu öretmiti. Kul, zorunlu kullu-

u yerine getirirken ibadet edilen efendisinin karsnda gerekli, adap,

sayg ve yüceltmenin bilgisiyle tam bir bilince gerek duyar. Böylece ser-

best kulluk, zorunlu kulluk karsnda tam bir nefs terbiyesi ve hazrla-

mas gibi kalr. Bu ilikiye baka bir örnek ise, halvetten önce uzlete

girmektir. Çünkü kulun nafileden farza geçmesi, serbest bir fiile geçi

yapmasna benzemez. Farza giren kiinin düüncesinde girmezden ön-

cesine ait bir etkinin kalmas kaçnlmazdr. Bu nedenle, bir koruyucu

onlar muhafaza etmelidir.

Fecrin iki rekât da böyledir. Çünkü farzdan önceki nafile, ahsn

kendisi hakknda verdii bir sadakadr. Allah öyle der: *Peygamberle

konumazdan önce bir sadaka veriniz-

586 (Peygamberle konumaktan)

Daha güçlü ve daha zorunlu olan Hak ile konumazdan önce sadaka

gerekmez mi? (Sabah namazndan önce klnan) Fecrin, iki rekâtnn

hükmü, bilginlerin görü birliiyle sünnettir, Çünkü Hz. Peygamber,

güne douncaya kadar uyuyup sabah namazm kaçrdnda, ‘güne

doduktan sonra iki rekât kaza etmi, ardndan sabah namazm klm-
tr.’ Bize göre, (günein doumundan sonra) bu iki rekâtn klnmas

kaza deildir ve Hz. Peygamber sabah namazm olduu gibi o. iki rekât

da vaktinde klmtr. Çünkü söz konusu vakit, (bize göre) uyuyann ve
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unutann vaktidir. Dolaysyla, fakihlerin terminolojisine göre, ‘Pey-

gamber onlar kaza etmitir’ denilemez.

FASIL ÇNDE VASIL

Fecir Namaznn ki Rekâtnda Sure Okumak

Baz bilginler, bu iki rekâtta sadece Fatiha okumay müstehap say-

mtr. Baz bilginler ise, ‘Fatiha, suresine ksa bir sure eklemede beis

yoktur’ demitir. Baz bilginler de fecir namaznn ille iki rekâtnda be-

lirlenmi bir okumann bulunmadn ileri sürmütür. Benim görü-

üm, her iki fikrin de caiz olabilecei ve bir ey beliriemeksizin hafif tu-

tulmasnn daha doru olacadr. Fatiha suresi namazda gereklidir,

çünkü o, namazda namazn ta kendisidir. Onu okumayan kimse, namaz

klmam demektir. Sünnet, ‘vakit sktrsa bile iki rekât klmann iyi

bir davran olduunu’ belirtmitir.

VASIL

Batnî Yorum

Bu iki rekât namazda (okumay) hafifletmenin sünnet olmas, bu

konuda rivayet edilen bir hadisten kaynaklanr. Hz. Peygamber, ‘Al-

lah’n kyamet günü bütün kullarn hesaba çekme süresi, fecir namaz-

nn iki rekât kadardr’ buyurur. Hz. Peygamber, ümmetine rahmet ol-

sun diye, o iki rekât hafif tutard. Bu iki rekât bir namazdr ve hüküm-

leri de namazn hükmüyle birdir. Farzlarn dnda kalan namazlar ise

serbest kulluktur. Fakat nafile nâmazn içerdii farzlar nedeniyle, sabah

namaznn iki rekâtnda zorunlu kulluk kukusu vardr.

Nafile namazda ve farz namazlarn dndaki ibadetlerde kul, azat

edilmi veya sözlemeli veya müdebbir köle gibidir. Bunlar, ayn du-
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rumda olmayan kölelerin mahrum kald bir hürriyet kokusu tar.

Özetle, nafile namazlar içinde sünnederdeki kulluun durumu, sözle-

meli ve müdebbir kölenin durumuna benzer. Sünnet olmayan nafile ise,

baka bir ifadeyle Hz. Peygamberin sürekli yapmad veya bizzat dile

getirmedii sünneti klan kul ise, azatl köle gibidir. Böyle birisi, bir

yönüyle azat edilmi olmak yönünden hür, azat edilmemi yönünden

kalan ksm nedeniyle köledir. Bu durum, zorunlu kulluk ile serbest kul-

luk arasndaki bir durumdur. Baka bir ifadeyle, farz ve nafile namazlar

arasndaki sünneder gibidir.

Fecir namaznn iki rekâtnda sadece Fatihi suresini okumay yeter-

li görmek, bu surenin yeterliliinden kaynaklanr. Çünkü sadece onu

okumakla ‘namaz klnd’ denilebilir. Fatiha’ya sure ilave etmek ise, bu

özellikten kendisi adna gerçekleen mertebeyi örenmekten kaynakla-

nr. Çünkü sure, menzil demektir. Nabia bir methiyesinde öyle der:

v
4

Allah’n sana bir sure (menzil, mertebe) verdiini görmedin mi?

Onun altndaki her hükümdar gider gelir (tezebzüb) .

Sen güne, bütün hükümdarlar ise yldzdr

Sen dounca, onlarn hiç biri görünmez.

Kur'an- Kerîm’in sureleri, onun menzilleri demektir. Her surenin

bir takm ayederi olduu gibi herkese ait her bir menzilin Allah katnda

bir takm delaletleri vardr,. Bunlarn en aç, Allah’ bilmektir. Allah’n

yardm ise, onlar ifade edebilmededir. Ayete’l-Kürsi ayetlerin efendisi

olduu gibi Allah’ bilmek dc bütün dclalcdcrin efendisidir. Fatiha su-

resi, kulu ve Rabbi bir arada toplad için Kuramdr (toplayc). Bu-

nun yan sra bu sure, namazda sadece kulun okuyaca ksmlarla kulun

Rab’den farkllamasn salayan bir Türkan’dr (ayrc).

Allah, kulun okuduu. Fatiha suresindeki yerini açklam ve ‘Fati-

hasz namaz olmaz’ demitir. Çünkü Fatiha suresi, kula Rabbinin kar-

sndaki yerini ve daha önce ifade edildii gibi surenin (ayn zamanda

menzilin) Rab Üe kul arasnda ikiye bölündüünü bildirir. Öyleyse bir

sure veya surelerden çeidi ayeder okuyup okumayacan düünmeksi-

zin, Fatiha suresinden sonra bir sure okumak uygundur. Fatihadan son-

ra okuyaca sureyi daha önce düünmek ise, Allah katndaki menzilin-
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deki doru yönü örenmek için bekleyen kimseye göre zararldr. Söz

konusu doru yön, ille düüncedir.

Fatiha suresini bitirdiinde insan, Kura’dan kolayna gelen bir

ayeti ve Allah’n diline söyletecei herhangi bir sureyi okur. Fakat belir-

li bir ayet tercih etmez veya tereddüt edip de Allah'n kendisini hangi

menzile yerletirdiini ya da -sureyi tamamen okumayacaksa- Allah’n

hangi ayeti veya sureyi dilinden döktüüne bakmaz. Böylelikle bilgili,

bilinçli ve halini gözeten kimse, Allah katndaki menzilini örenir. Söz

konusu menzil, Fatiha suresini okumak nedeniyle o vakitte kendisine

ait ve Rabbine ait ksmdan meydana gelmitir. Bu menzilin meydana

gelmesi, Fatiha suresindeki övgüye bir ödül, okuduu suredeki dua ve

istein bir karldr. Sureyi tamamlarsa, hiç kukusuz, ona ait menzil

bütünüyle kendisine ait olur; bir miktar eksik okuduundaki pay ise,

sureyi eksik okuduu kadardr. Sünnet olan, balanan sureyi tamamla-

maktr. Güvenilir bir hadiste öyle denilir: ‘Kyamet günü Kuran oku-

yan kimseye öyle denilir: ‘Oku ve yüksel. Varacan yer, okuyacan

son ayetin katnda bulunmaktadr.’
'

Ey insan, artk kendi adna seç!

Bana gel ki sana kesin kant göstereyim

FASIL ÇNDE VASIL

Fecir Namazndaki Okumann (Kraat) Nitelii

Baz bilginler, fecir namaznda gizli okumann müstehap olduu-

nu, baz bilginler ise açktan okumanm müstehap olduunu, baz bil-

ginler ise, insann bu konuda serbest olduunu söylemitir. Benim gö-

rüüm, bu konuda balayc bir nas olmadna göre, duyulmayacak e-

kilde insann duyaca tarzda okumann uygun olduudur. Bu ise, na-

mazn vaktine uygun olarak, açktan okumakla gizli okumak arasndaki

bir durumdur. Sabah namaznn vakti, geceyle gündüz arasnda ara bir

vakittir: Bu vakit ne gecedir ki açktan okunsun; ne de gündüzdür ki
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gizli okunsun. Sabah namaznn farznda açk,okumay bildiren bir nas

olmasayd, onun hükmü de hiç kukusuz böyle olurdu.

Evet! Akam namaz, bir yönden gece olduu için bir yönden de

gündüz olduu için açktan okumak ile gizli okumay kendinde birle-

tirmi, böylelikle onun vakti uyuyana benzemitir. Uyuyan, ara

(berzah) bir mertebede bulunur. Uyurken (rüyasnda) bartlar, ç-
lklar ve büyük olaylar görür, yannda duran ise onun ne gördüünün

farknda bile olamaz. Vakte böyle bir okumayla karlk vermek, daha

uygun ve ycrindedir. Bunun yan sra namaz klan, (nafile) farzdan ay-

rsn diye böyle bir okuma tarzyla fecir namazyla sabah namazndaki

okumay ayrr. Mertebeleri ayrt etmek ve eyadaki kukuyu ortadan

kaldrmak hikmetin bir gereidir. Bununla birlikte, bana göre namaz

klan kii bu konuda serbesttir.

VASIL

Batnî Yorum

Fecir namaznda açktan okumay kabul eden kimse, onu gece na-

mazna katm demektir. Çünkü gece namaz -eriatta deil- örfe göre

güne domadkça klnabilir. Gizli okumay kabul eden ise, fecri gün-

düzden saym demektir. Bu esnada, oruç tutan insann orucu bozan i-

lerden uzak kalmas farzdr. Bu durumu akam namaznda dikkate al-

m ve onu gece diye isimlendirmitir. Çünkü Allah
‘

orucu geceye kadar

tamamlaynz’S7 demitir. eriat, iki ayr vakitte veya iki ayr bakmdan

tek bir anlam iki ekilde yorumlayabilir. Bu, onun yetkisi dahilindedir.

‘Ate tututuunda’8*
ayetinin yorumu hakknda, sözgelimi, sabahm ay-

dnlanmasnn kast edildii söylenir. Bu durum Arapça'da bilinen bir

eydir. ‘Ocak tutuunca', kulun fecrin iki rekâtnda olmas uygun deil-

dir. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Sesler Rahman için kesilir ve sadece bir

fslt duyulur,’*
9

-
, •

.
.

. ;
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Fecrin doumu, maiet teminini (salayan) Rahman bir tecelli ol-

duu gibi gecenin doumu da dinlenmek için Rahman’dan kaynakla-
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nan bir tecellidir. Allah öyle der: ‘Geceyi ve gündüzü sizin için yaratmas

Allah’n rahmetindendir . Gece dinlenir gündüzde ise Allah'n ihsann arar-

snz Gündüz, çounlukla geçim, hayat sürdürmek, insanlarn ihti-

yaçlarn karlamak, emirleri uygulamak, sanatlar ortaya çkarmak, ya-

plm eyleri düzenlemek, onlar güzelletirmek için vb. konularda ha-

reket ve çalmay gerektirir. Öyleyse gündüz, bu âleme dönük Rahma-

ni bir tecellidir. Bu nedenle, fecir namaznn iki rekâtnda insann duya-

bilecei ekilde gizli okumay müstehap saydk. Baka bir ifadeyle, Al-

lah karsnda korku ve O’nun karsnda göstermek gereken saygnn

gerei olarak ksk bir sesle okunur.

(Bu âleme dönük Rahman) Bu tecelli gerçekletii esnada sabah

namaznda açk okumak ise, Allah kelamyla bir farz olarak emredilmi-

tir. (Batnî anlamyla böyle bir insan) Allah’n emrinden konuan kii-

dir. Kendisine farz klnd ekilde, kad olarak terk ettiinde günah-

kâr olur. Allah zikrettiimiz tecellide bu farzla ilgili olarak öyle der:
cO

gün Cebrail ve melekler saf tutar. Sadece Rahman’n izin verdii konuur o

da doruyu söyler .’
91 Böylece, ayette ‘izin’ zikredilmi ve açktan okumak

belirtilmitir. Nafilenin ise, bu tecellide böyle bir derecesi yoktur. Do-

laysyla, nafilede ancak ksk sesle okunabilir. Böylelikle emredilmi

olan ile istee bal yaplan arasndaki fark gerçekleir. Allah doru yola

ulatrandr!

FASIL ÇNDE VASIL

Mescide Gelip Sabahn ki Rekâtn Klmadan Namazn
Baladn Gören ya da mamn Namaz Kldn Gören

Kiinin Durumu

Baz insanlar, imam namaz klarken mescitte bu iki rekâtn klnabi-

leceini söylemitir. Baz insanlar ise, böyle bir durumda iki rekât kl-

mamak gerektii görüündedir ki, ben de bu görüteyim. Raz insanlar

ise, böyle bir insann mescidin içinde ya da dnda olmasn dikkate

almtr: Mescide girmise iki rekât klmaz; henüz mescidin dnda ol-

duunu varsaydmzda ise, bilginler görü ayrlna dümütür. Gö-
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rü ayrlnn konusu, mescidin dndaki kiinin kameti duymu ya da

imamn veya insanlarn namaz kldn görmüse ne yapacadr. Baz

insanlar (fecre ait) iki rekât kldnda imama yetiemeyeceinden

korkmazsa klabileceini söylemitir; korkarsa klmaz ve imamla bera-

ber namaza balayarak güne doduktan sonra iki rekât kaza eder. Baz

bilginler ise, sabah namaznn bir rekâtnda bile olsa imama yetiebile-

ceine güçlü bir zanla inanan mescidin dndaki kiinin iki rekât kla-

bileceini söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

Su bulunup kullanma onu imkân olduunda teyemmüm bozulur.

Güçlü olsa da olmasa da (müekked ve gayr- müekked) Farza eklenen

her eyin nafile olduunda kuku yoktur. Çünkü farz, tereddütsüz bir

ekilde, nafileden daha güçlüdür. Okunan kametle birlikte vakit, farza

aittir. Bu nedenle, nafile geride' kalmtr, çünkü bir ey var olduktan

sonra ona ilave yaplabilir. Çünkü art, ilave edilenin daha önce var

olmasn gerektirir ki o da tarzdr. Farz, esas yükümlü olunan eydir.

Gerçekte de durum böyledir. Çünkü farz, yapmayann günahkâr oldu-

u bir emirdir. Nafile ise, farz bulunduktan sonra olabilir. Nafile, farz

yoksa ilave olamaz. Nafilenin ilave edilecei bir ey yok ise, ‘ilave’ ad

kendisine verilemez. Esaslara riayet etmek daha uygundur. Öyleyse

imamla beraber ya da kameti duyduunda namaza girmek, fecir nama-

znn iki rekât sünnetini klmaktan daha uygundur. Hz. Peygamber bu

konuda kzard ve bunu yapana honutsuzluunu gösterirdi. Sabah

namaz klnrken bu iki rekât klan birine, ‘Sabah namazn dört rekât

m klyorsun?’ diyerek davranndan holanmadn göstermi ve bu

sözünü tekrarlamt. Bu durum, mekruh olmakla birlikte klnabilece-

ine delildir. Çünkü Hz. Peygamber namazn brakmay emretmedii

gibi ondan çkmay da emretmemiti. Bununla beraber, yapt ii mah-

zurlu görmütü. Öyleyse (sabah namaz klnrken fecir namazn kl-

mak anlamnda) onun geçerli bir amel olduu ve kendisine balayann
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namazn bozmayaca sabit olmutur, Allah öyle der: ‘Amellerinizi ge-

çersiz yapmayn ,

m Fakat eriatn böyle bir durumda namaz klmay

mekruh gördüünü bildikten sonra, bir daha ona dönmez. eriat, sade-

ce balamay kerih görmütür.

FASIL VEYA VASIL

Fecir Namaznn Kaza Valcti

Baz bilginler, sabah namazndan sonra kaza edilebileceini söyle-

mitir ki ben de bu görüteyim. Baka bir grup ise güne doduktan

sonra kaza edilebileceini söylemitir. Bu grup bilgin ise, bu konuda

görü ayrlna dümütür. Bir ksm, vaktin geni olmadn, bir ks-

m ise vakti geniletip öyle demitir: Bu iki rekât, günein doumun-

dan zeval (tepe noktasndan batya yönelmek) valetine kadar kaza edilir-

ken zeval vaktinden sonra kaza edilmez. Kaza edilebileceini söyleyen-

lerin bir ksm onu müstehap saym, bir ksm ise bunu kiinin tercihi-

ne brakmtr.

VASIL

Batnî Yorum

Allah’n vacip ya da tevik edilmi herhangi bir haklann vakti geç-

tiinde, onu herhangi bir vakit snrlamaz. Çünkü eriat onu snrla-

mam ve insan ölmedii sürece diledii vakit onu kaza olarak yerine

getirebilir. Bunun istisnas, unutarak farzn kaçrlmasdr. Bu durumda

ise, hatrlandnda yerine getirilir ve hatrlama onun vaktidir. nsan

unutma ve uyku nedeniyle kaçrd ibadeti kaza etmez.
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FASIL ÇNDE VASIL

Fecir Namazndan Sonra Yatma

Bir grup bunun vacip olduu görüündedir ki, ben de o görüte-

yim. Bunun nedeni, Hz. Peygamber’den güvenilir bir ekilde aktarlan

emirdir. Bir grup ise, onun sünnet olduunu söylerken baka bir grup

müstehap olduunu söylemitir. Fakat kimse onu reddetmemitir.

Allah’n eriatn bilen hadis bilginleri için (fecir namazndan sonra

uyumann reddedilemeyecei hususunda) herhangi bir kuku ve belir-

sizlik yoktur. Müçtehitleri taklit eden zamanmz fatihleri ise böyle de-

ildir. Onlarn ne Kur'an- Kerîm ne de Sünnet hakknda herhangi bir

bilgileri yoktur
1

. Onlar, Kur'an- Kerîm’i ezberleseler ve onda üstatlar-

nn görülerine aykr görüler bulsalar bile, Kur'an- Kerîm’e yönel-

mez, onunla amel etmez, bilgiyi aktarmak niyetiyle onu okumaz ve bu

rivayet ve ayete aykr imamlarn mezhebine dayanr. Onlarn bu konu-

da bir mazeretleri olamaz. Söz konusu kimselerden kyamet günü uzak-

laacak ilk kii, imamlardr. Çünkü onlar, imamlarna insanlara ‘Beni

taklit edin bana uyun’ dedilderini kesinlikle dorulatamazlar. Çünkü

kendisini taklit ve ona uymak, (müçtehitlerin deil) Hz. Peygamberin

özellilderindendir. öyle iddia edebilirler: ‘Bize imamlara uymay Allah

emretmi ve ‘Bilmiyorsanz zikir ehline (bilenler) sorunuz
w

demitir. Biz

de, onlara sorduk ve fetva istedik.’ Bu iddiaya kar öyle yant verebili-

riz: Biz onlara meseleler hakknda kendi görülerini deil, Allah’n

hükmünü bize aktarsnlar diye soruyoruz. Çünkü Allah ayette ‘zikir eh-

li’ demitir, kast edilenler ‘Kur'an- Kerîm’i bilenlerdir,’ çünkü zikir

Kur'an- Kerîm demektir. Kur'an- Kerlm’i okurken onlarn fetvalarna

aykr bir hüküm bulduumuzda, Allah’n kitabna balanp o imamn

görüünü terk ermemiz gerekir. Müçrehit imam, bir ayeti ya da hadisi

aktardnda ise, onun sözüyle deil, ayet veya hadisle amel etmi olu-

ruz. Böyle olduunda ise, dili ya da hükmün gerektirdii eyi bilmedi-

imiz için, baka bir ayet veya rivayetle ona kar çkmamamz gerekir.

Baka bir bilgimiz varsa, biz ve müçtehit imamlar eitiz demektir.

Sahih bir rivayette, Hz. Peygamberim fecir namazndan sonra uza-

np istirahat ettii aktarlmtr. Ebu Hureyre’nin rivayet ettii bir ha-
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dite, fecir namaznn iki rekâtm klan herkese uzanmak emredilmitir.

Benim görüüm, bunu yapmayann günahkâr olduudur. Çünkü (ha-

diste) bunu yapmak zorunlu olarak emredilmitir. Dolaysyla herhangi

bir vakitte kaza edilse bile, mutlaka uzanmak gerekir. Hadiste geçen

balaç, ardklk ifade etse de zahir ehlinden geç dönem baz müçtehit-

hafzlar öyle demitir: ‘Fecir namazm klp uzanmayann sabah namaz

geçerli deildir. Fecir namazn klmamsa, (yatmadan) sabah namazn
klabilir.

VASIL

Batnî Yorum

Uzanmak, fecir namazndan sonra ve sabah namazndan öncedir.

Çünkü yükümlü mekruh bir i yapma durumunda kalmtr. Çünkü fe-

cir doduktan (sabah vakti girdikten) sonra, ancak fecrin iki rekâtm k-

labilir, sonra sabah namazn klar. Böylece fecir namaz, farz ibadetlere

benzemi, bu nedenle onunla sabah namaz arasnda uzanmak gerek-

mitir. Bu sayede sünnet farzdan ayrr ve fecir namazndan ayrldn
bilerek, uzanm olduu yerden farza kalkar. Kii fecir namazndan

(uzanmadan) sonra sabah namazna kalksayd, hiç kukusuz, namaz

dört rekâtl namazlara benzemi olurdu. Bu nedenle Hz. Peygamber

müezzin kamet getirirken fecir rekâdaru klan kiiye ‘Sabah dört rekât

m klyorsun?’ demitir. Öyleyse, namaz klann fecir namazndan ay-

rlm olduu anlalacak ekilde fecir namaz klan kiinin bu iki rekâtla

sabah namazn ayrt etmesi uygundur.

Hz. Peygamber fecir namaz kldktan sonra uzanmay sözlü ve fiili

olarak emretmitir. Baka bir ifadeyle hem yapm ve hem de yapmay

emretmitir. Bu uygulamaya kar çkan kiinin bu konuda Hz. Pey-

gamberin emrinden yüz çevirmek ya da ona uymamak için geçerli bir

delili yoktur. Allah öyle der: ‘Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için,

Allah’n peygamberinde sizin için güzel örnek vardr.m Zddnda snrlan -

mayann mertebesinu yüksekliine baknz!
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FASILÇNDE VASIL

Nafile ki veya Dört veya Üç ve

Daha Fazla Rekât Olarakm Klnr?

Baz bilginler, mutlaka iki rekâtla klnmas gerektii görüündedir.

Baka bir ifadeyle, her rekâtta selam vererek, gece ve gündüz nafile kl-

nr. Baz bilginler ise, kiinin serbest olduu görüündedir: dilerse iki,

üç, dört, alt, yedi vb. rekât olarak klabilir. Baz bilginler ise, gündüz

namazyla geceyi ayrt edip öyle demilerdir: stenirse gündüz nama-

znda dört rekâtla kalnabilir. Gece nafilesi ise ikier ikier klnr. Benim

görüüm, vitrin dnda kiinin iki rekâtta selam vermekle -ki bu özel-

likle gece namaznda daha uygundur- gündüz namaznda dört rekâtta

selam vermek arasnda muhayyer braklddr. Gündüz namazlar ise,

öleden önce dört rekât olmak üzere, dilerse alt, sekiz ve diledii rekât-

larda kalnabilir. Nafile namazlarda üçer, beer ve yedier gibi namazlar

ise, vitir namazyla ilgilidir. Çünkü vitrin dnda herhangi bir rekâtn

tek sayda klnaca bildirilmemitir. Fakat insan serbesttir, dilerse se-

lam vermez ve her iki rekâtta üçüncüye, beinciye ve yedinciye kalkar.

Sadece çift rekâdarn sonunda oturup sonra tek rekâta kalkabilir. Diler-

se vitir rekâtnn sonunda oturur ve bütün hallerde selam tek rekâta er-

teler.

VASIL

Batnî Yorum

Nafile namaza balamak seçime bal olduu için, onun rekâtlar-

nn says da -bir snrlama olmakszn- serbesttir. Bu konuda eriattan

bir yasak gelmedii gibi Hz. Peygamberin belirli bir rekâtla snrlamas

eklinde bir emir de gelmemitir. Sünnete uymak, daha iyi ve daha

dorudur. Rekâtlar serbestçe belirlemeyi onaylasak bile, ‘hayrl olmak’

kouluyla bir (müçtehit tarafndan ortaya konmu) alkanla balan-
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may yeleriz. Çünkü iyilik, uymadadr. Uymak ise, kendiliinden bir

ey ortaya koymasna göre kula ve mertebesine daha uygun ve daha la-

yktr. Çünkü adet koymak ve alkanlk gelitirmede bir çeit efendilik

ve öne geçme (duygusu) vardr. Hz. Peygamber’e sünnet yapaca ey-

leri sünnet yapmak emredildi ve bu balamda öyle derdi: ‘Size brak-

tklarmla yetininiz.’ Böylece soru sorulmasn istememi ve sürekli soru

sormay ayplamtr. Bakasnn ise, bir adet koyma hakk yoktur. n-

san sünnet ve farzlar kullanmakla vaktini geçirse, hiç kukusuz, vakitle-

ri yetmez ve adet koymaya vakit bulamazd. Yazk! nsan bakasm yö-

neteceim diye kendini yönetmekten perdelenmtir!

Benim, Hz. Peygamber’in dile getirip davranndan- sabit olan gü-

vendiim sünnete göre nafilenin rekâtlar unlardr: Fecirde iki rekât,

gündüzün banda dört rekât, öleden önce dört rekât, öleden sonra

dört rekât, ikindiden önce dört rekât, akamdan önce iki rekât, akam-

dan sonra alt rekât, içinde vitirle beraber geceleyin on üç rekât, Cuma

namazndan sonra ise dört rekât. Bunlara yaplan ilave, iyilik üstüne iyi-

lik, nur’ üstüne nurdur! Öleden sonra Hz. Peygamberin yaptyla te-

vik ettiini birletirmek için alt rekât klmak daha uygun olurdu. nsan-

larn bu konuda çeitli görüleri vardr. Ben ise, sadece hadisin ya da

peygamberin uygulamasnn getirdii eylerden seçtiklerimi zikrettim.

Bu konudaki genel hadis ‘Namaz en hayrl itir’ hadisidir. yilii artr-

mak ise, güzeldir. Fakat burada dile getirdiimiz namaz güzel klmak,

fiillerini uzun yapmak, okunan ayederi ve zikirleri düünmek gibi hu-

suslar, rükuyu artrd ölçüde zaman alr. Bizim görüümüz daha uy-

gundur. Allah ehli olan eyhlerimizden böyle örendik. Peygamberin

geceleyin kalktnda kld namaz hakknda öyle aktarlr:
cHz. Pey-

gamber iki rekât klar, fakat onlar güzel ve uzunca klard.’ Peygambe-

rin rüku etmesi ayakta duruuna, rükudan kalk da rülcusuna yalcn ol-

duu gibi secdeleri de böyleydi. Böylece namaz bir birine yaknd. Asl

ise, rükudur. Böylece namazn eilme ve kalk esnasndaki fiilleri uzun-

luk ve ksala göre rükuyla ahenkli olurdu. Birinci rekâtn kinciden

uzun olmas sünnetten olduu gibi eklenen her ey bir öncekinden daha

ksadr. Farzlarda da durum böyledir, bunu bilmelisin.

Krk dördüncü ksm sona erdi, onu krk beinci ksm takip ede-

cektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRKBENC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

Ramazan Ay Namaz

Hz. Peygamberin öyle buyurduu rivayet edilir: ‘inanarak ve .se-

vabn Allah’tan umarak Ramazan aym geçirenin geçmi günahlar af-

fedilir.’ Ramazan’n namaz tevik edilmitir ve ‘teravih’ diye isimlendi-

rilmitir. Baka bir ad ise, ikier rekâdarla klnd için ‘ifa’ (çifdeme)’

namazdr. Bilginler, Ramazan’da insanlarn klacaklar rekâtlarn says

hakknda görü ayrlna dümütür: Acaba en uygun say hangisidir?

Çünkü bu konuda kesin bir ifade yoktur. Baz bilginler^ vitir namaznn

dnda yirmi rekât benimsemi, baz bilginler ise otuz alt rekât uygun

görmütür. Vitir de üç rekâttr. lk neslin benimsemi olduu bu dü-

ünce, geçmi uygulamadr. Benim bu konudaki görüüm, bir snrla-

mann olamayacadr. Snrlama olacaksa, o da Hz. Peygambere uy-

maktan kaynaklanr. Çünkü Hz. Peygamberim ne Ramazanda ve ne

baka bir zamanda on üç rekâta hiçbir ey eklemedii sabittir. Fakat

Hz. Peygamber, namaz uzunca ve güzelce klard. te Ramazan nafile-

sini klmak ile Peygamberin sünnetine uymay birletirmek için benim

tercih ettiim görü budur. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘‘Sizin için

Allah'n peygamberinde güzel örnek vardr.™
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VASIL

Batnî Yorum

Ramazan Allah’n isimlerinden biridir. Bu ayda nafile namaz kl-

mak, bu durumdan kaynaklanr. Çünkü geldiinde, o isim için ayaa

kalkmak zorunludur. Allah öyle buyurur: ‘O gün insanlar âlemlerin rab-

binin karsnda ayaa kalkar™ Ramazan ise, Allah’n bir ismidir. Arif,

bu mübarek aya tahsis edilmi isme hürmet için teravih namaz klar.

Arif, teravih klarken bunu düünür.

Bunun yan sra, Hakkn sadece bu aya özgü bir hükmü vardr. O
da, Allah’n kullarna orucu farz klmasdr. Oruç, insann yemekten,

içmekten cinsel ilikiden ve dedikodudan uzak durmasn salayan

‘samedanî (hiçbir eye muhtaç olmamak)’ bir niteliktir. Bunlar, kulun

kendileriyle oruçluyken nitelendii ilahi niteliklerdir. Gece olduunda

ise, kul gündüz nitelendii özellikleriyle Hakkn önünde ayaa kalkar.

Yoksul ve beslenen bir kul olduunu anlayp gündüzün uzak durduu

eylerden gerçek anlamda uzak durmadn örenmesi için iftar vak-

tinde teravih klmas kula emredildi. Bu nitelikler, Allah’n doann
hükmünden münezzeh olmas gibi nitelikleriyle ahlaklamrken dikkatini

çekmek üzere kula geçici olarak ilimitir. Bu nedenle kutsi bir hadiste

Allah, insanolunun her ameli kendisine ait iken orucun kendisine ait

olduunu bildirmitir. Adeta Allah öyle der: Ey kulum! Yemekten,

içmekten ve cinsel ilikiden uzak durmak -sana deil- bana ait bir özel-

liktir. Çünkü ben, kendi bana var olanm. Varlm koruyacak bir ko-

ruyucuya muhtaç deilim. Sen ise, varln koruyacak bir koruyucuya

muhtaçsn. O da benim. Bunun için senin adna gday yarattm, seni

ona muhtaç yaptm. Bunun amac, muhtaç olduun kesinlesin diye,

varlnn koruyucusunun ben olduuma dikkatini çekmektir. Muhtaç

olmana ramen taknlk yaptn, zorbalatn, büyüklendin ve böbürlen-

din. Hemcinslerine ‘Ben sizin en büyüle rabbinizim, sizin için benden

baka bir Rab tanmyorum5

dedin. Ben, ben, ben! Bunu iddia ederken

ackmak, susamak, küçük-büyük abdest yapmak, scaklk, soukluk ve

geçici aclarla üzülmekle rezil olmaktan utanmadn. Ey Ademolu! S a-



Krk Beinci Ksm 139

na üç bela veriyorum: Yoksunluk, hastalk ve ölüm. Bununla beraber

sen, metanetlisin!

Öyleyse Ramazan aymda namaz klmak, Allah’ta namaz klmak

demektir. Zarf Allah olan kii, O’mn her eyi ihata ettiini bilmelidir.

Zarf olmak bu demektir. Dolaysyla, kimsenin O’nun dnda kalmas

mümkün deildir. O’nun Ramazan içinde seni ihata etmesi, zorunlu

kulluunda senin adna bir farz belirlemesi yönüyle ereflendirme ve

tenzih anlam tar. Bu farzn nedeni, sana ait olan deil, kendisine ya-

raan bir eyle nitelenmeni salamaktr. O da, ömrünün yarsn tekil

eden gün boyunca beslenmekten ve kadnlarla cinsel ilikiden uzak

durmaktr. Sonra geceye ulaarak, beslenme ve cinsel ilikiden münez-

zeh Rabliinden yaratln gerei olan kullua dönersin. Bunlarn hepsi

Ramazan’dr.

Ramazan içindeki durumun ‘Namaz kendimle kulum arasnda

böldüm, yans benim, yars kulumundur5

ifadesinde belirtildii gibi

namazdaki durumun gibidir. Allah Ramazan’ da kuluyla kendisi ara-

snda ikiye bölmütür. Yars Allah’a aittir. Bu durum ‘Oruç benim

içindir’ ifadesinde belirtilir. Sözü edilen, gündüzdür. Dier yarm ise

kula aittir. O da oruç yasann kalkt gece vaktidir. Hz. Peygamber,

namaz hakknda öyle der: ‘Namaz nurdur.’ Oruç hakknda da ‘Oruç

aydnlktr’ buyurur. Aydnlk, nur demektir. Allah ‘Günei ziya yapm-

tir
”7 buyurduu gibi baka bir ayette ‘Günei bir lamba (sirac) yapm-

tr™ der. Aradaki bu benzerlik nedeniyle Ramazan gecesinde namaz

klmak gerekmi, (kul ile Allah arasnda gerçekleen) bölünme ve (her

ikisinin) k olmada oruç ile namaz arasndaki iliki nedeniyle tevik

edilmitir. Namazyla birlikte orucun gecesi orucuyla birlikte gündüz

gibidir. Böylece gündüz vastasyla onunla birleir, geceyle ise, O birle-

nir. Nitekim bir msrada öyle dedik:

Niyetlerimiz doru olduunda

Srlarda bir oluruz

Azimet, niyet demek olduu gibi geceden niyet etmek orucun ar-

tdr. Biz oruçluyken Hak ile beraberiz. Belks (Asfn göz açp kapat-

madan getirdii) taht hakknda öyle demiti: ‘Sanki oydu.’ Hâlbuki

gördüü taht kendi tahtyd. Belks’n bilgisizlii, benzetme edatn ifa-
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desne katt gibi insann bilgisizlii de ona ‘ben oruçluyum’ dedirtir.

Beslenen kii nasl oruçlu olabilir ki? Yazk! Allah ona öyle demiti:

‘Oruç bana aittir, sana deil.’ Böylece oruç tutma iddiasn insandan

uzaklatrd gibi Belks’tan da gördüü taht kendi tahtna ‘benzetme-

sini’ ortadan kaldrmtr. Ardndan Bclks, gördüü tahtn kendi taht

olduunu anlamtr. te u msrann anlam budur:

Niyetlerimiz doru olduunda

Srlarda bir oluruz

‘Oruç tutan insandr’ dersen doru söylemi olacan gibi ‘oruç in-

sana deil Allah’a aittir’ dersen, yine doru söylemi olursun. Bir olma-

nn yegâne anlam, bir olan iki eyden her birine dönük nispettir. Bu

esnada, yine de her birisi bir olmann kendisinde dierinden farkldr.

Dolaysyla ‘o odr’ (denilebilecei gibi) ‘o, o deildir’ (de denilebilir).

Nitekim biz de bir msramzda öyle demitik:

Ben, ben deilim
,
ben o da deilim

Ben kimim, o kim?

Ey O! De ki, sen bensin

Ey ben, O sensin.

Hayr! Ben, ben deilim

Hayr! O da O deldir

0 ‘O’ olsayd, bakmazd

Gözlerimiz Onunla O’na

Varlkta bizden bakas yok

Ben Oyum, O da O

Bizim için bizimle olan kim?

O’nunla O’na ve O’nun için olan gibi?

Bize bildirildii üzere, Allah’n kendisine kavumay oruçlunun if-

tanna benzeterek öyle dediini gördük: ‘Oruç tutann iki sevinci var-

dr: Birincisi orucunu bozduundaki sevincidir.’ Çünkü iftar, onun be-

deninin gdasdr ve o insan perdeleyen gdadr. Çünkü gday veren,

gerçekte Allah’tr. ‘Bir de Rabbine kavutuuna sevinir.’ Bu da, onun
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bekasn salayan gerçek gdadr. Allah, bu iki sevinci oruçluya vermi-

tir. Bu ise, perdeli olarak ve perdenin kaldrl esnasndaki sevinçtir.

Böylece somunun (ekmek) erefine katldk. Çünkü ekmek bize göre

alk olunan gdadr ve ekli de. daireseldir. Daire, ekillerin en üstünü-

dür. Böylece baka bir besini deil, ekmek somununu zikre tahsis ettik.

Allah’n insana amade kld eylerde kendi yönünü söyledik ki, ona

ulaabilesin. Her canl, hiç kukusuz, hatta dile gelmeyen her varlk bile

kendi gdasn ister. Bu konuda u msray söyledik:

Arzulu bir ekilde yürüyen birini görürsen

Anla ki ekmek peinedir bu gidi . •

Allah ekmei bir perdeye çevirdi

el-Müheymin ve el-Latij isimlerine. ,

' nsanlar onunla ve onun uruna al veri yapar .

Latiflerin ve kesiflerin ruhlar

Unsurlarn ve yaratklarn oluturulmas

Maaralarda madenlerin yaratlmas

Ar gemilerin yürümesi

iddetli rüzgarlarn savurduu engin dalgalarda

Tehlikeleri ve sarsntlar aarak (hep ekmee dorudur).

. Canllar meakkatle ona doru yürür

Ekmein erefndendr ki Allah

Deerli ve deersizler için yemin etmitir ona .

Bir kere mahrum kalsalar, skntya düer canllar -

• * f

yilik sahibi er-Rauf ve el-Bir’in izninden.

Ekmek uruna namaz klar, oruç tutar ve mubah sayarlar

Kafirlerin kann, bazen de masum insanlarnkini.

Ayakllar kadar kular da ekmee uçar
. . ,

...

... Güçlü zayfla birlikte koar ekmee

.

Hiç kukusuz.uruna çallan küçük büyük her ne ise

Gerçekte ekmektir- onlardaki esas neden •:

.

' yice düünürsek, sanki
'

:

Düünceyi üreten harflere benzer ekmek.
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O, kukusuz bir cömertliktir

Ah, bu zarif cömertlie olan arzuml

Seni feda ettim! Ekmekte açk bir sr vardr

Eski ve yeni dönemden.

Sözümün doruluunu inkar edenlere de:

Anlamadnz bu ince anlam

Allah om bir bedele çevirmedi mi?

inatçlarn burnu sününse de, kendisini görmenin bedeli.

Namaz klann Ramazan aynda kld namazndaki nitelii, bu

ismin ve zamann üstünlüü nedeniyle, en üstün niteliklerdir. Allah,

farz namazn dnda, kulun gece namaz klmasn gündüz oruç tutma-

snn yerine koymutur. Bu durum, kuluna dönük bir rahmet ve hafif-

letmedir. Hz. Peygamber, farz klnmasn diye teravihi sahabesine kl-

drmaktan çekinmiti. Teravih onlara farz klnsayd, ona sebat göste-

remez ve gerektii gibi ona güç yetiremezlerdi. (Farz olsayd) Teravih

namazn klma direnci gösterenler ise, genellikle onu kötü ve eksik bir

eküde klard: Allah’ namazda çok az zikreder, rüku ve secdeyi tam

yapmaz, ayetleri düzgün bir ekilde okumazlard . Onu bir imamn etra-

fnda toplanarak bu ekliyle düzenleyen ise, insanlarn bu gün yaptklar

gibi düzenlememitir. nsanlarn bu gün kld namaza benzer bir na-

maz için Hz. Peygamber bir adama öyle demitir: \L)ön, tekrar namaz

kl, çünkü sen namaz klmadn.’ Öyleyse klnmas sünnet olan ve tevik

edilmi Ramazan teravihini klmaya niyetlenen kimse, ari’nin farz na

maziar klmay emrettii gibi, dingin bir ekilde huuyla, arballkla

ve okunan düünerek namaz klmaldr. Aksi halde, klmamak daha

iyidir. Hz. Peygamberin yapt gibi teravihin gecenin banda klnma-

s, yarsnda veya üçte birinde klnmasndan dalla iyidir. Ayrca, dier

nafilelerden farkl olarak, camide klnmas evde klnmasndan daha

iyidir. Hz. Peygamber, üzerlerine farz olur da onlar yerine getiremez ya

da tembellik yaparlar diye, ümmetine merhametinden dolay teravihi

klmam ve evine gitmitir. Allah, peygamberi hakknda öyle buyurur:

‘Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.™ Baka bir ayette ise ‘Mümin-

lere kar merhameti idir
ntn

buyrulur. Gccc namaznn ikier rekâtla kl-

naca bir hadiste bildirildii gibi teravih namaz da ikier rekât klnr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Güne ve Ay tutulmas çin namaz Klmak (Küsuf Namaz)

Bu namaz, bilginlerin görü_ birliiyle sünnettir ve cemaatle klnr.

Bilginler, bu namazn nitelii, namazdaki okumann tarz ve caiz oldu-

u vakitler hakknda görü ayrlna dümütür. Ayrca, hutbenin art

olup olmad; Ay tutulduunda klnan namazn güne tutulmasndaki

namaz gibi mi olduu hususunda görü ayrlklar vardr.

Namazn nitelii hakkndaki görü ayrlna gelirsek, bu konuda

Hz. Peygamberden güvenilir olan ya da olmayan farkl rivayetler akta-

rlmtr. Her rivayeti kabul eden bir grup vardr. Kim hangi rivayeti

esas alarak namazn klarsa caizdir. kierli klnan on rekât ile ikierli

sekiz rekât veya ikierli klnan alt rekât ve ikierli klnan dört rekât

arasnda serbesttir. Dilerse -nafilelerde adet olduu üzere- ikierli rekât-'

|

iarla tutulma kalkncaya kadar klar, dilerse -güne açlncaya kadar- ya-

|

kar ve huu içinde Allah’a dua eder. Güne açldnda ise, Allah’a

!
ükretmek için iki rekât klar ve ayrlr.

Bana göre, bu rivayete göre hareket etmek daha yerindedir. Çünkü

i
böyle yapmak, bir yandan Hakkn mertebesine hürmeti içerdii gibi öte

|

yandan o namaz klan ümmete rahmeti içerir. Çünkü onlar, gafletin ve

i tembelliin kendilerini istila etmesi nedeniyle, namazn gerei olan bi-

|

linç ve sayg gibi artlan yerine getiremezler. Belki de namaz klan kii,

|

günahkâr olur ve bunun farkna varmaz. Yahut, bu ibadet ona ar gelir

1

ve ondan uzak durur. Bu nedenle, namaz klmakszn dua etmeyi daha

üstün saydk. Böyle yapmak, insanlarn hakknda dala güvenlidir. Alâ

b. Ziyad tutulma namazn klard. Ban secdeden kaldrdnda güne-

e bakard: Açlmsa secde eder, açlmamsa ikinci kez rükuya gidince-

ye kadar ayakta dururdu. Ban rükudan kaldrdnda tekrar günee

bakard. Güne açlmsa secde eder, yoksa ayaa kalkar ve sonra rükuya

giderdi. Güne açlncaya kadar böyle devam ederdi.
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VASIL

Batnî Yorum

Tutulma, Allah’n' kendisiyle kullarn korkuttuu ayetlerinden bir

ayettir. Tpk dier yaratlm ayetler gibi, güne ve ay tutulduunda

sünnet olan, insanlarn namaza komasdr. Dier ayetlere örnek olarak

depremleri, iddetli karanlk ve rüzgarn alk olmadk ekilde esmesini

verebiliriz. Hz. Peygamber’e tutulmann mahiyeti sorulmu, o da öyle

yant vermitir: ‘Allah . bir eye tecelli ettiinde, o ey kendisine boyun

eer.’ Bu hadis, rivayet yoluyla güvenilir olmasa bile, anlam bakmn-

dan dorudur. (Hadiste böyle denilse bile) bize göre tecelli süreklidir.

nsanlarn bu süreklilii bilmeyii, böyle söylemelerine ya da bilgisizlik-

leri nedeniyle kendilerine böyle söylenilmesine yol açmtr. Âdetin

almas, bilhassa bu durumun bilinmesiyle ilgilidir. N itelcim (peygam-

berin dinde tuttuu talarn Hakk tespih ettiiyle ilgili rivayette) âde-

tin almas, talarn tespihini duyanlarn kulaklarnda gerçeklemiti,

yoksa talar sürekli Hakk tespih ediyordu zaten. Nefislerin sadece ola-

anüstü ayetler karsnda coaca ve heyecanlanaca kukusuzdur.

lahi ayetlerin bir ksm alk olunan, bir ksm ise alk olunmayanlar-

dr. Alk olunan ayetler hakknda Kur’an- Kerîm’de pek çok ifade

vardr. Örnek olarak ‘O nun ayetlerindendir...’ ifadesini verebiliriz. Ar-

dndan alk durumlar ve olaylar zikreder. Sonra öyle der: ‘Bu konu-

da ayetler vardr.’ Fakat insanlarn çounluu, adet iledii için ve gaflet

kendilerine baskn gelip bilinçten yoksun kaldklar için, balarn bu

ayetlere kaldramazlar. Güne ve ayn tutulmasnn sebebi biliniyordu.

Bilinmeyen ise, onun ilah bir tecelliden kaynaklandyd. Bu ise, ya

peygamber ya da keif sahibi bir ariften örenilebilir.

Allah tutulmay unsurlar âleminde olduu kadar tutulmann ger-

çekletii âlemde ve zamanda var edecei eyler için bir ayet yapt.

Çünkü bazen güne gece tutulur ve onun bizde bir etkisi olmaz. Fakat

tutulmann kendisinde gerçekletii burca göre hadise gerçekleir. Bu,

kesin binbilgidir. Baka bir ifadeyle, günein tutulmas hakkndaki bilgi

kesin bir bilgidir, fakat Allah’n bu olayda ya da bu olay vesilesiyle

meydana getirdii ey ise bilinemez. Tutulma bir yerde baka bir me-
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kana göre daha fazla olabilecei gibi bir mekanda olup baka bir yerde

olmayabilir. Bir yerde balayp baka bir mekanda balamaz ve olduu

halde kalr. Bu konunun bilginleri bu durumu bilir. Çünkü günein tu-

tulmas, uzmanlarnca bilinen ve saylan hareketlere racidir.

Güne tutulmas, etrafndaki aydan kaynaklanr. Ayn paralelinde

bulunduu ölçüde güne gözlerimizden gizlenir. Dolaysyla günete

görülen gölge, ayn cismidir. Bazen ay günein bütününü perdeler. Bu

durumda hava kararr ve sadece ayn cismi görülür. Bazen sradan in-

sanlar, görünenin günein zat olduunu zanneder, hâlbuki güne, Al-

lah kendisini dürünccyc kadar aydnlktr. Bu nedenle, onun tutulma

vaktini ve ne kadar atulacan arifler, yldzlarn hareketinden örenir.

Güne tutulmas, Arap aylarnn sonunda gerçekleir. O esnada ay, gü-

ne nlarnn kendisini gizleme ve göstermesiyle kar karyadr. He-

sap güne ile ayn paralel olduunu verirse, bize göre hiç kukusuz, tu-

tulma gerçekleir.

Ay tutulmas ise, yeryüzünün gölgesinin ay ile güne arasna gir-

mesiyle gerçekleir. Yeryüzünün gölgesi ay ile günein arasna girdii

ölçüde, tutulma o yerde meydana gelir ve bu sayede de bilinir. Ayn tu-

tulmasn bilmedeki hata son derece azdr. Ay tutulmasnn nedeni bu

olmasayd bilinemezdi. Çünkü geçici durumlar, kullarndan diledii bi-

rinin diliyle Allah’n bildirmesiyle bilinebilir. Bize göre tutulmalar, ge-

çici eylerdir. Yoksa onlar, Allah’n ‘her göe emrini vahyetti
5 dedii es-

nada ona düzenledii eyler arasnda yer almazlar. Süregelen durumlar

ise, köleleri üzerinde sabittir ve yklmazlar. O kökleri bilenler, geçici

durumlar da bilir. Onlar, alk olunan eylerdir ve Allah tarafndan

yerletirilmilerdir (vadedilmilerdir). Bu konumlandrma akla göre

olmad gibi bu düzenleme de doal deildir. Bu nedenle, onlarda

adetin almas mümkündür. Dayand asl ykncaya kadar, asla daya-

nan her eyde durum böyledir. Bu konuda irade Allah’a aittir ve ‘Önce

ve sonra emir O’nundur.’

Bu nedenle müneccimin verdii hüküm için ‘bilgi’ denilemez.

Çünkü onun yargsn dayandrd esaslar Allah tarafndan konulan ve

‘her eyi bilen’ hikmet sahibinin düzenledii eylerdir. Adet, ona göre

sürmütür. Onlar, kendilerinden dolay böyle deillerdir. Bir ey baka-

s Tarafndan konulmusa, onun ortadan kalkmas mümkündür. Çünkü



146 Fütûhât- Mekkyye 4

onlar koyan, hakknda bilgimizin olmad belirli bir süreye kadar on-

lar koymu olabilir. Dolaysyla, var saydmz herhangi bir zamanda

konulmu eylerin ve durumlarn, bakalamas mümkündür. Bakala-

ma olmazsa, bu da o eyin kendinden deil, onu koyann iradesinden

kaynaklanr.

Böyle bir durumdaki eyin gerçekletiini söyleyen kii, o ey ger-

çeklese bile, kesin bir bilgiye dayanmaz. Çünkü onlar koyann nefsin-

de neyin bulunduu iki açdan bilinebilir: ya içindeki eyi kendisi bildi-

rir -ki o doru sözlüdür- ya da o ey ortaya çktktan sonra bilinir. Böy-

lecc, o sebebi ortaya koyann nefsinde bulunmadan böyle bir eyin

meydana gelmeyecei anlalr. (Sebepleri) koyan, Allah Teala’dr. O
halde, bilgili mümin böyle bir durumda öyle der: 'Allah, düzeni bu-

lunduu hal üzere sürdürür ve onun menzillerdeki yürüyüünü kendi

ölçüsünde brakarak düzenindeki adeti amazsa, söylediimiz bu ey
kaçnlmaz olarak gerçekleir.’ Bu nedenle müneccimin sözünün kesin

bilgi olduu reddedilir. Bu ve benzeri konularda elde edilen bilgiler,

peygamber ve bakalarnn (velilerin) paydr.

Ayn güneten kazanld için iman ve keif, nurunu Allah’tan

almada nefse benzemitir. Nefs yetkinleip karlkllk (mütekabiliyet)

halindeyken -ki o dolunay gecesidir- tecelli doru bir ekilde gerçekle-

tiinde doasna yönelebilir. Böylece doasnn karanl kendisinde or-

taya çkar. Bu karanlk, nefis ile Allah’tan gelen bilgi ve iman nuru ara-

snda bir perde haline gelir. Bu durum, yeryüzünün nefs mesabesindeki

ay ile günein arasna girmesine benzer. Nefs doasna bakt öl-

çüde ilah iman nurundan perdelenir. Nefsin tutulma hal budur.

Günein tutulmas ise aldn tutulmasdr. Çünkü Allah, ald kendi-

sinden aldklarn örensin ve aldetsin diye yaratt. Bu durumda ay ko-

numundaki nefs, akl ile en-Nur ismi yönünden bilgi ald Hakkn ara-

sna girer. Haktan bilgi almak, en-Nur isminin yeryüzüne nispetinden

kaynaklanr. Allah öyle buyurur: ‘0, göklerde ve yerde ilah olandr.’
1 "'

Baka bir ayette ise ‘O, gökte ve yerde ilah olandr’1"2 buyrulur. Akl yer-

yüzünde bulduu eyin bilgisini Haktan örenmek ister. Bunun üzerine

nefis, aklla yeryüzünde bulduu eyin arasna arzularyla girerek yeryü-

zünde neyi yarataca hakknda artk Allah’a bakmaz. Yeryüzü, cisim

âlemi demektir. Böylece akl, hayvani ve ehvet kayna nefsin perdele-
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mesiyle perdelenir. Bu ise, günein tutulmasna benzer. Dolaysyla onu

bu durumdaki kiilerin gözleri alglayamaz. Akl, cisimler âleminin per-

de olmas ölçüsünde Allah
>
bilmekten mahrum kalr. Bu nedenle Allah,

kendisiyle konumaya yönelmeyi emretmi ve onu ‘tutulma namaz

(küsuf)’ diye ifade etmitir. Ayrca bu perdenin ortadan kallanas için

duay farz klmtr. Çünkü perde, kendisine kemalin gerektii bir du-

rumda bilgisizlik ve uzaklk demektir. Bu nedenle tutulma, ikik kay-

nann yetkinlii esnasnda olabilir. Ayda tutulma dolunay gecesinde

gerçekleir. Dolunay, onun bize bakan yönden almadaki yetkinlik

vaktidir. Günein tutulmas ise, bütün felek menzillerinde ayn dönüü-

nün yirmi sekizinci gününde gerçekleir.

Ay dönüünü tamamlayp baka bir yönden günein karsnda bu-

lunmak, böylece ruhlar âleminde de ondan tam olarakk almak ister.

Nitekim daha önce on dördüncü gecede aa cisimler âleminde ondan

tam olarakn almt. Bu durum,n gözlere tam olarak ulatr-

mak içindir. Bunun üzerine, ruhlar âleminde ve yüce âlemde aya

vermekle güne tutuur. Tutulma, buradan kaynaklanr. Bu nedenle tu-

tulmann yeryüzünde ancak kendisinde meydana çkt mekanlarda bir

etkisi olabilir. Tutulmann gözükmedii mekanlarda ise, ortaya çkan

bir hükmü ya da etkisi olmaz. Baka bir ifadeyle bu esnada Allah’n gü-

ne tutulmas vesilesiyle yapt ilerde bir etkisi yoktur. Çünkü Al-

lah’tan baka fail yoktur. Bütün iler, her eyi bilen ve hikmet sahibi- bir

Yaratcnn takdirine baldr. Hesap ilmi günein geceleyin tutulaca-

n bildirse bile, tunlmamn görülmedii yeryüzünün ksmlarnda bu

tutulmann bir etkisi yoktur. Ay tutulmas da etkisi bakmndan böyle-

dir. nsann zahir ve batnnn ilikisi de böyledir. Bazen tutulma amel-

lerde gerçekleir. Baka bir ifadeyle, dince belirlenmi hükümler ile

amel etmeyi gerektiren bilgide gerçekleir. Bazen ise, batnla ilgili ilim-

lerde meydana gelir ve onun zahirle ilgisi olmaz. Böylece tutulma, sa-

dece ilgili olduu yerde etki eder. Baka bir ifadeyle ya amelin bilgisin-

de ya da gerçeklemesine göre amel gerektirmeyen bilgide etlen olur.

Bu durumda, bu haldeki kimsenin Allah’a niyaz etmesi gerekir.

Müçtehidin yanlmas, güne tutulmasna benzer. Dolaysyla böyle

bir müçtehit, günah kazanmad bir yana, sevap alr. Müçtehit nass

görüp zannnca açk bulduu görü, ve kyas nedeniyle nass terk eder-

se, Allah katnda hiçbir mazereti yoktur ve günahkârdr. Bu da, yldzla-
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rn seyrine bal hükümleri bilen bilginlere göre, sabit ve yerleik bir

etkisi olan açk tutulmadr. Bu gibi hatalarn çou, mukallit fakihlerde

gerçeldeir. Müçtehitler onlara öyle der: ‘Bizi taklit etmeyin, verdii-

miz. hükümle çelien bir hadis ulatnda ona uyun, çünkü bizim mez-

hebimiz hadistir. Biz, delil olduuna kanaat getirdiimiz bir delil ol-

makszn hiçbir ey hakknda hüküm vermeyiz. Bundan baka bir ey
balamaz. Sizi de bize uymak balamyor, fakat isteimiz sizi balyor.’

Her vakitte hatta her bir olayda müçtehidin verdii hüküm deie-

bilir. Bu nedenle imam Malik herhangi bir olay hakknda fetva sorul-

duunda ‘gerçekleti mi’ diye .sorard. ‘Hayr’ denilirse, ‘fetva veremem’

der, ‘evet’ denilirse, sahip olduu delilin verisine göre bir fetva verirdi.

Zamanmzdaki taklitçi fakihler ise, imamnn kendisine emrettii hadi-

se uymayarak imamna uymann gereini yerine getirmemektedir. Böy-

lece çelien delilin varlyla, hükümde imam taklit etmektedir. Böylece

size ‘peygamber ne verirse onu aln’
10* ayetinde Allah’a kar gelmekte,

‘bana uyun’ ifadesinde ise peygambere isyan etmektedir. Çünkü Hz.

Peygamber söyledii eyi ancak Rabbinin emriyle söyler. Ayrca onlar

‘size bir hadis ulatnda on aln, benim sözümü ise duvara vurun’

derken imamlarna kar gelmektedir. Bu fakihler, kyamet gününe ka-

dar devan edecek sürekli bir tutulma halindedir. Onlar, ne Allah ne re-

sulü ve ne de imamlaryla beraberdir. Onlar, Allah’tan, peygamberin-

den ve imamlarndan uzaktr. Dolaysyla Allah’n katnda hiçbir savunu

ve mazeretleri yoktur. Bu insanlarn kimle har ediieceklerüe baknz!

Tutulma nedeniyle klnacak namaz, (batn yorumunda) nefsin ve

doann karanln kaldrmas için Hak ile konumak ve Hakka yakar-

mak amac tar. Yakaran kii ‘bizi dosdoru yola, nimet verdiklerinin yo-

luna ulatr’ 1™
der. Bunlar nur ehlidir. ‘Kzdklarnn yoluna deil.’

1™ Bun-

lar, doann karanlnda bulunanlardr. ‘Sapknlarn yoluna da deil.’
1™

Bunlara örnek olarak, nefs karanlnda kalanlar verebiliriz. Allah, bi-

zimle aklmz ve nefislerimizi karartacak eylerin arasna perde olsun ve

hepimizi, bize ve bize uyanlar nur eylesin! Böyle bir eyin istenilecei

kimse Allah’tr ve O buna güç yetirebilir.

Rekâtlarn saysnn batn yorumuna gelirsek, bu balamda iki re-

kâtn insann zahiri ya da batn (iç vc d), akl ya da doas, anlam ya

da harfi, görünmeyen ve görünen yönü olduunu bilmelisin, ikili kl-
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nan on rekât, Allah’n önce, sonra, bütün, parça, üst, ait, sa, sol, arka

ve ön (yönle ilikili olmaktan) tenzihine iaret eder. Bu tenzih, Al-

lah’tan Allah’a döner, çünkü o, Allah’n amellerindendir. Bu amelin

kendisine dönmesiyle de, bütün bu ameller kendisine ait hale gelir. Do-

laysyla O’nun için önce yoktur, çünkü sadece Allah vardr ve Allah

‘önce olmak’ ile nitelenemez. O’nun için ‘sonra’ yoktur, çünkü sonra

Allah’n kendisini baki klmasyla kalr. Dolaysyla ‘sonra’ olamaz.

O’nun için ‘bütün’ yoktur. Çünkü O, latiflii bakmndan parçalanmaz

ve bir mekana yerlemez. Bütünü olmayann parças da yoktur. Bu nite-

liklerle nitelenmeyen için ise yönler yoktur. nsann yönünün olmas,

onun bedensel sureti ve yaratl bakmndan söz konusudur. Bedensel

yaratl sayesinde alt yön meydana çkar. Dolaysyla Allah, kendili-

inde belirli bir yönde deü, yönlerin ayndr.

kili klman sekiz rekâta gelirsek, sekiz zat ve sfatlardr. Böylece

kevnî zat (insan) ve onn nitelikleri, mudak bir olan ilahi zatta kaybol-

duu gibi niteliklerinin nurlar da Hakkn niteliklerinde içkilidir. Bu

durum ‘Ben kulumun iitmesi ve görmesi oldum’ ifadesinde dile getiri-

lir. Hadiste tüm organlar zikredilmitir. Dolaysyla her varlk bir zahir

ve bir batma sahip olarak meydana gelir. ‘Nefsini bilen rabbini bilir.’

Batnda da durum böyledir. Zahirde ve iin d tarafnda göz, kulu gö-

rür. Hak ise, bu kevnî varlkta içkindir. Bu durum, arazn bir mahalle

ya da mazrufun zarfa girmesine benzemez.

(kili klnan) Alt rekât ise, batnda u ayete iaret eder: ‘Nereye

dönerseniz Allah'n yüzü oradadr.”07 Baka bir ayette ise, ‘Allah her eyi

ihata edendir
5108

buyrulur.

kili klman dört rekât, ‘Sonra onlara önlerinden, arkalarndan, sala-

rndan ve sollarndan geleceini
’ 109

ayetine iaret eder. eytan hangi yol-

dan insana gelirse, orada elinde çekilmi klç bulunan mukaddes bir

melek vardr. eytann geldii kii ariflerden ise, kendisini koruyan bir

melek bulunmaz. Bilakis arifin kendisi eytann çaresidir (iksir) ve ora-

da durur. eytan hangi yönden kendisine gelirse, ona döner ve bedenini

bir ibrize çevirir. Böylece gelen iblis, hüsrana urayarak geri döner.
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FASIL ÇNDE VASIL

Tutulma Namaznda Kraat

Bilginler, bu namazda okumann nasl olaca, yani açk m gizli mi

okunaca hususunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, açktan

okunmas gerektiini, baz bilginler ise gizli okunacam söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

insann ‘tutulmas’ nefs alannda gerçekleirse, Hakka gizlice yaka-

rr ve Allah’ içinden zikreder. Tutulma akimda meydana gelirse, açk-

tan okur. Bu ise, insann açk delilleri aratrmas demektir. Bunlar, de-

laleti açk ve ulalmas kolay kantlardr. Bu delillerde düünce, ara-

trma ve tümevarm ehli olmalar bakmamdan aklclar ortaktr. Dierle-

ri ise, himmetleri riyazete yönelmi keif ve tecelli ehlidir. Riyazet ise

ahlak güzelletirmek, halvete girmek, mücadele ve uzun süreli yakar-

lardr. Tutulma (küsül) namazmda Allah’a yakarmak dince belirlenmi-

tir. Tutulma namazmda uzun okumann batini yorumu budur. Çünkü

Hz. Peygamber’in bu namaz klarken Bakara süresini okuyacak kadar

ayakta durduu rivayet edilir. kinci ayakta duru ise, bunun yars ka-

dar, üçüncü kincinin yaras kadar olabilecei gibi dördüncü ve beinci

rekâdarda da ayn ekilde yarm yarm devam eder. Bunun nedeni, ruh-

lar âlemini ayakta durmann yormay ve onlara bir bkknln gelme-

yiidir. Çünkü onlarn yaratl, unsurlarm hükmünün dnda nurani

yaratltr. Unsurlardan yaratlan ey ise, uzak yakn dönümelere ve

bakalamalara maruz kalr. Bu durum, yorgunluk ve bkknlk diye ifa-

de edilir. Madenden biriciye, oradan canlya oradan insana doru (varl-

n) tenezzülü süresinde son derecede yorgunluk daha artar ve bitkinlik

genelleir. Çünkü insan, bir vehim gücüne sahip olduu için, hzla ba-
kalar. Fuller isimlerle oynad gibi, vehimlerin akllarla oynadnda
hiç kuku yoktur. -
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FASIL ÇNDE VASIL

KüsufNamaznn Klnma Vakti

Bilginler, tutulma namaznn ne zaman klnaca hususunda görü

ayrlna dümütür. Baz bilginler, namaz klnan ve klnmayan bütün

vakitlerde klnabileceini söylemitir. Baz bilginler ise, namaz klma-

nn yasak olduu vakiderde klnamayacan, baz bilginler nafilenin k-

lnd vakitlerde klnabileceini, baz bilginler ise kuluktan zeval vak-

tine kadar klnabileceini söylemitir.

VASIL

• * • ' I., ’

Batnî Yorum

Tutulmann belli bir vakti olmad gibi namaz için de belli bir

vakit yoktur. Çünkü namaz hallere uyar. Tutulma namaz emredilmi,

fakat ar i belirli bir vakit belirlememitir. Bu, emredilmi bir namazdr.

Nafile ise, emredilmi olmad için böyle deildir. Buradaki namaz

‘dua etmek’ anlamnda yorumlarsak, namaz klnmayan vakiderde de

dua edebileceimiz gibi (bu yorumla) ‘vaktinin dnda da namaz kla-
» -

, .

"

biliriz.’ Ben bu görüteyim.

FASIL ÇNDE VASIL

Tutulma Namaznda Hutbe

eriat bilginleri, bu konuda görü ayrlna dümütür. Baz bil-

ginler hutbenin art olduunu, baz bilginler ise bu namazda hutbe bu-

lunmadn ileri sürmütür. Benim görüüm, imamn öüt vermek vc
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sakndrmak için insanlara hutbe okumasnn iyi bir davran olduu-

dur. Çünkü tutulma, Allah’n kullarm korkuttuu ayetlerden biridir.

VASIL

Batnî Yorum

Hutbe, öüt ve hatrlatma demek olduu gibi ayet de uyarc ve

hatrlatmadr. Tutulma bir korkutma ayetidir. Böylece ikisi arasnda

iliki gerçekleerek hutbenin art olduunu kabul eden görü ar bas-

mtr. Hz. Peygamberin güne tutulduu gün klman namazdan sonra

insanlara öüt verdii rivayet edilir.

FASIL ÇNDE VASIL
\

Ay Tutulmas

Baz bilginler, güne tutulmas namazndaki gibi, ay tutulmas na-

maznn da cemaatle klnacan söylerken baz bilginler cemaadc kln-

mayacam söylemitir. Bu görü sahiplerine göre ay tutulmas namaz-

nn tek tek ikierli rekâtlarla klnmas rhüstehaptr. Benim görüüme gö-

re ise, imkân varsa cemaatle klnmasnn daha üstün olduudur.

VASIL

Batnî Yorum

Güne tutulmasnn sebebi ây idi. Ay tutulmas, günei tutmas ne-

deniyle kendisine verilen bir ceza gibidir. Böylece ay tutulmas iki ayet
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içerir ve onun cemaatle klnmas daha uygundur. Çünkü cemaatin e-

faati, tek kiinin efaatinden daha saygndr. 0yley.se bu namaz için ce-

maatin varl günein tutulmas için namaz cemaatle klmaktan daha

gereklidir. Daha önce ifade ettiimiz gibi ay tutulmas nefse aitti. Nefs

ise, her zaman akln aksine, akl ile çekiir. Dolaysyla onun günah da-

ha büyük, durumu daha tehlikelidir. Bu nedenle efaat edenlerin efaat

etmek üzere cemaat yapmas, tek tek gelmelerinden daha uygundur.

Zikredilen hadiste geçtii gibi, tutulmalarda korkuyu dikkate alan kii

için (tutulma) korkunun uyarcs olur. Çünkü Allah ‘namazlarnda huu

içinde bulunan müminler kurtulua erdi
,n0 buyurdu. Baka bir ayette ise,

‘Namaz huu sahiplerinden bakasna ar gelir'
l “ buyrulur. Herkesin Al-

lah korkusu Rabbini bildii kadarken Rabbi bilmek ise Rabbin tecellisi

kadardr.

FASILÇNDE VASIL

Yamur Duas Namaz

Baz bilginler, yamur istemek için namaz klnabileceini kabul

etmi, baz bilginler ise böyle bir namazn olmadn söylemitir.

Yamur duas için namaz kabul edenlerin kant udur: Bir ey söyle-

memek, söylenilen kiiye kar bir kant tekil etmez. Hz. Peygamberin

insanlarla yamur duasna çkp onlara iki rekât namaz kldrd, sure-

leri açktan okuduu, cübbesini çkarp ellerini kaldrd ve kbleye

döndüü sabittir. Bilginler, yamur duasna çkmann, ehrin dna gi-

derek yamur yadrmas için Allah’a dua vc niyaz etmenin Hz. Pey-

gamberin yapt bir sünnet olduunda görü birliine varmtr. Fakat

daha önce ifade ettiimiz gibi, yamur duasnda namazn bulunup bu-

lunmad hususunda görü ayrlna dümülerdir.

Benim görüüm, namazn yamur duasnn geçerlilik art olmad-

dr. Namazn Hz. Peygamberin sünneti olduunu söyleyenler ise,

hutbenin dc yamur namaznn sünneti olduunu söylemitir. Çünkü

Hz. Peygamberin yamur duasmda namaz kldrd ve hutbe okuduu
sabittir. Hutbeyi kabul edenler ise, namazdan önce mi sonra m okuna-
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ca hususunda görü ayrlna dümütür. Namaz kabul edenler ise,

açktan okumann gerekliliinde görü birliine varm, bayram tekbir-

leri ya da dier namazlarn tekbirleri gibi tekbir alnp alnmayaca hu-

susunda ise görü ayrlna dümülerdir. Yamur duasnda kbleye

yönelmek, dua etmek, elleri kaldrmak ve elbiseyi ters giymek bilginle-

rin görü birliiyle sünnettir. Bilginler, elbisenin tersinin nitelii husu-

sunda görü ayrlna dümütür. Baz bilginler, elbisenin üst tarafnn

alt, alt tarafnn ise üst yaplacan söylemiken, baz bilginler sa tara-

fn sola sol tarafn saa getirileceini söylemitir. Benim görüüm ise,

üç tarzn birletirilmesidir. Böylece üst alta, sa sola, iç da getirilir.

Bilginler, elbisenin ne zaman ters çevrilecei hususunda da görü

ayrlna dümütür. Baz bilginler, hutbe bittiinde, baz bilginler de

hutbenin girii tamamlandnda bunun yaplacan söylemitir. Be-

nim görüüm ise, bu iin vaktinin dua vakti olduudur. Çünkü bu dav-

ran, içinde bulunulan durumun deitirilmesi için hal diliyle dua et-

mektir. Bilginler, yamur duasna çkma vaktinde de görü ayrlna
dümütür. Baz bilginler, bayram namaznn vaktini, baz bilginler ise

zeval vaktini doru vakit saymtr. Ebu Davud, Hz. Peygamberin gü-

nein gölgesi belirdiinde yamur duasna çktn rivayet eder.

VASIL

Bütün Konularn Batnî Yorumu

Yamur duas, yamur istemek demektir, insan yamuru kendin-

den ya bir bakasndan ya da hal karinesinin verisine göre her ikisinden

dolay isteyebilir. Allah ehli ise, kendilerini Allah’a vermi kimselerdir.

Allah, onlar kendisiyle megul etmi ve unu bildirmitir: Ayaa kal-

karlarsa Allah ile beraberdirler ve Allah da onlarla beraberdir. Onlar bir

yere götürürse, Allah ile Allah’a yolculuk ederler. Her durumda Allah’

müahede ettikleri için, onlar Allah’n kendilerini hangi menzilde ko-

naklatacana önem vermez. Dünyada yaarlarsa O’nda yaarlar; ahirete

göçerlerse, yine O’na giderler. Sebeplerin bulunup bulunmaynn on-

larn nezdinde bir etkisi yoktur. Onlar, kendi adlarna .yamur duas
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yapmazlar. Çünkü onlar bilir ki, kendileri hayata (dünya) lazmdr;

Baka bir ifadeyle, onlarn kendisine muhtaç olduundan daha çok ha-

yat onlara muhtaçtr. Yamur duasnn faydas, dünya hayatn sürdür-

mektir. Allah’ bilenlerin yamur duasysa, Allah hakkndaki bilginin ar-

tn istemektir. Allah Hz. Peygambere ‘De ki, rabbim ilmimi artr”
12

’ di-

ye emretti. Bu dua, yamur duasnn ta kendisidir. Hz. Peygamber,

Rabbinden yamur yadrmasn istediine göre, o bunu kendisi için

istememi, bilakis bakalar adna istemitir. Allah’ bilenler, kendileri

hakknda yamur duas yapmaz. Onlar, Allah’ bilmeyenler hakknda

yamur duasna çkarlar R durum, Allah’n sfatyla ahlaklanma-

larndan kaynaklanr. Güvenilir kutsi bir hadiste Allah öyle buyurur:

‘Kulum! Su istedim, bana su vermedin.’ Kul ‘Sen âlemlerin rabbi iken,

sana nasl su verebilirim’ der.’ Allah ise ‘falanca kulum su istedi, ona

vermedin ya’ diye cevap verir.’ Rab, kendisi hakknda deil, bir kulu

adna baka bir kulundan su istemitir. Çünkü O, muhtaç olamayacak

kadar münezzeh ve mütealdir. Ayn ekilde, (hadiste belirtilen) ‘su is-

teme’ özelliinde Allah'n ahlakyla ahiaklandklar için, peygamberin ve

Allah’ bilenlerin yamur duas da bakalar hakkndadr. Onlar, dünya

hayatyla kendilerine esas gereken ahiret hayatndan perdelenmi kimse-

lerin dilleridir.

Gerçek yoksul, esas muhtaçln bu olduunu bildii için, belirli

bir ihtiyac bulunup ihtiyacn kendisine sahip olmad kimsedir. Bu

nedenle, hiçbir ihtiyaç ‘gerçek yoksulu’ snrlamaz. Âlemin Allah’a muh-

taçl ise, bir snrlama olmakszn mudak anlamdaki bir muhtaçlktr.

Nitekim zan bakmndan âlemlere muhtaç olmay da, bir snrlama

olmakszn mudak bir müstanliktir. Onlar, (Tanr ve âlemden) her bir

zata karlk verirler ve her zatn hakikatinin gerei olan eyi kendisiyle

ilikilendirirler. Ezan ve kamette ‘hayya ale’s-salah (haydi namaza)’ de-

nilip (bir biti ifade eden) ‘ile’s-salah’ denilmeyii ne kadar güzeldir!

Böyle denilseydi, onu bir bitimle snrlandmrd. Seninle beraber olan

ise, senin gayen olamaz! ‘Haydi’ kelimesinin ise, ‘yönelmek’ anlamna

geldiini ve sadece yüz çevrilmi olandan yönelme -yüz çeviren herkes

ise kaybetmitir- isteneceini söyleme! Böyle bir ey dersen öyle yant

veririz: Evet! Kul Allah’ hakka’l-yakîn bildiinde (tahakkuk), bakan ve

görülen Allah olur. Bu durumda müahede eden ve edilen O’dur. Ku-

lun varl silinir, geride Rab kalr. Allah ise, verdii nimeti bildirmek
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için, kula kulluu göstermek ister. Kul ise, kendisine dönmeden ve

Rabbini müahede etmesine bitiik olarak kendisini görmezden, baka

kullardan farkl olarak sadece kendisine tahsis edilmi bu nimeti bile-

mez. Allah bunu namazn dnda hiçbir ibadette yapmam ve namaz

hakknda öyle demitir: ‘Namaz kendimle kulum arasmda ikiye böl-

düm.’ !

Namazdaki bölümü nedeniyle, insann namazda ayakta durmas

gerekir. Çünkü namazda kula ait bu bölüm Allah’a ait olamaz. Bu ne-

denle kula ‘haydin namaza’ denildi. Baka bir ifadeyle sana tahsis edil-

mi nsim yönünden dolay namaza yönel! insann yüz çevirmesi ise,

Rabbinden deil, kendisindendi. Çünkü Allah’ bilmesi bunu ona ver-

mitir. Bunun üzerine Allah kendisine öyle der: ‘Beni ve kendini gör-

mek, bana ve sana ait olan eyleri bilmek için namaza yönel! Böylece

hikmet ve sözü ayrtrmak özellii kazan ve içinde bulunduun duru-

mu gör!’ Bu nedenle ifadede, yoksunluu ve bulunmamay bildiren ‘ila

(-e, -a) edat kullanlmamtr. Çünkü gerçekte bir bulunmamak söz

konusu deildir^

Hak kul adna su istediine göre, bunu istemek kul için daha ye-

rindedir. Hak bir kuluna su vermesini baka bir kuldan isterken kulu-

nun vekili ise, kul, kullarna su vermesi için Rabbine dua etmeye daha

uygundur. Bir kul, (Hakkn karsnda) hemcinslerinin vekili olmaya

daha uygundur. Çünkü Hakkn benzeri hiçbir ey yoktur, Öyleyse ba-

kas adna yamur duasma çkmak saygnn bir gereidir.

Hal mensuplan (vaktin oullar), halleri nedeniyle doru bilgiden

perdelenmitir. O halde hal sahibi, edebini korumad sürece edepsiz-

lii nedeniyle cezalandrlmaz, çünkü onun dili hal dilidir. Bilgi sahibi

ise, en küçük bir ey nedeniyle bile cezalandrlr, çünkü o, âlemde

Haklcn suretiyle zuhur etmitir. Varlnda Rabbiyle ya da haliyle zu-

hur eden arasmda ne kadar da fark vardr! ki makam arasnda nc de

büyük fark vardr. ki menzil arasmda nc büyük uzaklk vardr! Bilginin

ahidi (kant, delili) adalettir. Halin ahidi ise, bulunduu durumda

kendisini tezkiye edecek bir eye muhtaçtr. Onu ancak bilgi sahibi tez-

kiye edebilir. Bilgi bu kadar üstün olunca, eriatn hükmünde tezkiye

galip zamm bulunmasna dayandrlmtr. Böylccc insa ‘öyle zanne-

diyorum, öyle varsayyorum’ der. Çünkü hiç kimse bu tezkiye edilen
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eyin Allah katndaki gerçek durumunu bilemez. Bu nedenle Allah’a

kar kimse tezkiye edilemez. Hal sahibi galip bir zanla tezkiyeye muh-

taç olunca, bilgiye, yani bilgi sahibine daha da muhtaçtr. Öte yandan,

her ikisi birden bilgi sahibine muhtaçtr. Bilgi açktr ve kendini izhar

eder. Hal karktr, yetkinlik derecesine eklenmedeki zayfl nedeniyle

kendisini güçlendirecek bir delile muhtaçtr. Öyleyse hal sahibi bilgi,

bilgi sahibi ise hali istemez. Hangi akl sahibi açklktan karkla çk-

mak ister.

Ortaya koyduumuz meseleyi anlaynca, yamur duasnn anlamn

da anlam olursun!

VASIL

Yamur Duasna Çkmann Batnî Yorumu

Yamur duasnn iki durumu vardr: Birincisi, imamn bir farz

uygulama durumunda olmasdr. Bu esnada imamdan yamur duas is-

tenilir. O da, durumunda bir bakalama ya da ondan çkma ya da (yeni

bir) namaz klmak ya da durum deiiklii olmakszn, bulunduu hal-

de yamur duas yapar, öyleyken Allah’a dua eder ve yamur yadrma-

s için niyaz eder. Böyle bir imamn hali, kendisine farz kld konuda

Allah karsnda ‘huzur (bilinç) sahibi’ olan kiinin durumuna benzer.

Söz konusu insann .aklna, kendisini istee sevk eden bir düünce gelir.

Hâlbuki o esnada yerine getirdii farzla ilgili dua etmek bir tesir mey-

dana getirmez, fakat yine de -tpk ele aldmz yamur duasnda oldu-

u gibi- o konuda dua etmek dince belirlenmi olabilir.

Dikkat ediniz! ari namaz klana iki secde arasnda oturduunda

‘Allah’m! Beni bala, bana merhamet et, beni rzldandr, benim ya-

ram onar’ demeyi emretmitir. Böylece namazda rzk istemeyi ona

emretmitir. Yamur duas, rzk istemektir. Dolaysyla böyle birisinin

ehrin dna çkmas ya da durumunu deitirmesi gerekmez. Çünkü o,

cn güzel.durum olan farzlar yerine getirme halinde bulunmaktadr. Bir

bedevi, Cuma günü mescidin kapsndan içeri girmi. Hz. Peygamber

de, minberde Cuma hutbesini okuyordu. Çoban peygambere ikayetini
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söylemi ve yamur duas yapmasn istemi. Hz. Peygamber de minbe-

rinde ve hutbesini okurken, o adamn isteiyle yamur duasn yapm.
Bu esnada durumunu deitirmedii gibi yamur duasn baka bir

vakte de ertelememitir.

(Yamur duasnn yaplabilecei) Dier hal ise, bir farz yerine ge-

tirme durumunda olmaydr. Böyleyken, kendisi ya da bakas adna

Rabbinden bir ey istemesi gerekir. Söz konusu istek, belirli bir du-

rumda ve özel bir halde yerine getirilmeyi gerektirir. Bunun üzerine o

i için hazrlanr ve önüne farz bir ii alr. Böylece, zorunlu kulluk hük-

müne göre hareket eder. Çünkü zorda olann çarsna icabet edilir.

Ayn ekilde, kul bir farz klacak durumda deil ve yamur duas yap-

mak isterse, namazgaha çkar, insanlar toplar ve iki rekât namaz kld-

rr. Bu namaza balamak, gönüllü bir ibadet iken namazda ayakta dur-

mak, rükuya gitmek, secde etmek, oturmak gibi fiiller ise zorunlu kul-

luktur. Çünkü nafile bir namaza balandnda rüku, secde ve namazda

farz olan her ey farzdr. Kul zorunlu kulluun ardndan dua ettiinde

ise, duasnn kabul edileceinden emindir. Böylccc eli kaldrmak, elbi-

seyi ters çevirmek, kbleye dönmek, Allah’a yakarmak ve her kim olursa

olsun yamura muhtaç olanlar dua etmek gibi belirli bir duruma girer.

Bu nedenle yamur duasna çkmak hususunda görü ayrl gerçek-

lemitir. Hz. Peygamber ise, ehrin dma çkp namaz klarak ve hutbe

okuyarak yamur das yapard. ehrin dna çkmann batnî yorumu,

insann sebeplere eilmekten soyutlanma, ve genilik makamma çilemas-

dr. Böylece kendisiyle duann kblesi olan gök arasnda çat ya da baka

bir eyin perde olmas söz konusu olamaz. Öyleyse bu çk Rabbine

muhtaç bir halde, Rabbi(’nin bakas adna su isteme özelliiyle)

ablaklanmak ya da bakalarna ya da kendisine ya da her ikisine birden

merhamet niyetiyle batnyla birlikte zahir âleminden Rabbine çkmaktr.

VASIL

p

ehrin Dna -Çklacaksa- Çkma Vaktinin Batnî Yorumu

Bu vakit, 'güne pcrdedan’m tepe noktasndan batya yönelme vak-

tidir. Bu ise. Hakkn kulun kalbine günee benzer bir tecelliyle tecelli et-

tiindedir. Bu benzerlik, tecellinin açkl, belirsizliin ortadan kalkmas
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ve bulunduklar hai üzere mertebe ve menzilleri ortaya çkarmadaki ben-

zerliktir. Böylece (tecelliye mazhar olan) insan, arzusuna sapmamas ya

da yolda yanlmamas ya da çirkin düüncelerin ve eytani kuruntularn

saldrlarnn kendisini üzmemesi için, ayan nereye koyacam görür ve

bilir. Güne her karanl aydnlatr vc her güçlüü açar. Nitekim giine

doduunda, sebeplere sarktlar geçimlerini aramaya balar. Yamur
duas yapan da, hiç kukusuz, geçimini arayan kiidir.

Kul sürekli olarak Hakkn gölgeden kaldrd (dürdüü) eyi ken-

di adna ister. Bu durum, kulun Allah’tan bir ey istemesi -kendisiyle

deil- Rabbi vastasyla gerçeklesin diye günein doumundan tepe

noktasndan batya yöneldii ana kadar sürer. Gölgeyi tepe noktas sn-

rna çekmekle ise Allah, kulun dikkatini buna çekmitir. Haktan istedii

ey yerine getirilince, bu hal sahibinin özellii, kendisine verileni muh-

taca ulatrmaktr. Hâlbuki kulun gölgesi ortadan kalkmt (dolaysyla

kimseyi göremez). Bunun üzerine Hak, muhtaç olduu için Halttan is-

tedii eye karlk kendisine verilen eylerle ba baa kalsn diye, ku-

lundan perdelenmeye balar. Böylece peyderpey kula kendisini gösterir.

Bu durum, (tepe noktasndan sapmasyla) günein batma vaktine kadar

gölgenin uzayp ortaya çkmasna benzer.

Hak kuldan perdelenince, kul elde ettikleri bütünüyle kendisine b-

raklm bir halde nefsiyle ba baa kalr. Bu dunm, yats vakti diye ifa-

de edilir. Kul evine dönerek o gün kazandyla birlikte ailesini sofra

bana toplar. Bu nedenle, yamur duas için namazgaha günein do-

umundan sonra çklr. Çünkü Hz. Peygamber ‘yamur duasma, gü-

ne perdedar doduunda çkard.* Biz de, aradaki örtüme ve iliki

nedeniyle bu snrn batn yorumunu zikrettik.

VASIL

Yamur Duasnda Namaz Klmann Batnî Yorumu

Allah, namazda duay ‘bizi dosdoru yola ilet’"
3
ayetiyle farz kld.

Yamur duas, özel bir dua olduu için Allah onun özel bir konuma ve

yakarla olmasn dilemitir. nsan bu yakarta dosdoru yola olan hi-
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dayetten kendi manevi ksmn elde ermek için da eder. Bu yol, Al-

lah’n hidayet ettii peygamberlerin yoludur. Bundan sonra ise, herkesi

içeren maddi rzk istemek için yamur duas yaplr. Söz konusu nzkta

tüm canllar, itaatkâr, günahkâr, mutlu ve bedbaht bütün insanlar or-

taktr. Bu nedenle kul, tecelli kapsn çalmak ve Allah katnda zînet

(süs) olan bir konuda duasmn kabulü için namazla balar. Rzk talebi,

Allah müminin inayetiyle kafiri, . itaatkârn inayetiyle günahkâr

rzklandrmas için namazn ardndan gelir. Bu nedenle yamur dua-

snda namaz emredilmitir.

Zorunlu kulluktan ünce yaplan gönüllü kulluk, bir hazrlanma, bi-

linçlenme, alg organn süslemek ve hazrlamak hedefi tar. Zorunlu

kulluktan sonra yaplan gönüllü kulluk (farzdan sonra nafile) ise, ükür,

sevinç ve zorunlu kulluun gerçeklemesiyle sevinmek niyeti tar. Öy-

leyse birincisi farzdan önceki nafileye, kincisi ise farz yerine getirdik-

ten sonra nafileye benzer. Hz. Peygamber geçmi ve gelecek bütün gü-

nahlarnn affedilmesiyle miijdelendii halde ayaklar iinceye kadar na:

file namaz klard. Sebebi sorulduunda öyle derdi: ‘ükreden bir kul

olmayaym m?’ ükür, farkna varlmayan bir ibadettir. Bu nedenle bir

ayette ‘Kullarndan ükredenler azdr
’ 114 buyrulur. nsanlar nimetler kar-

lnda herhangi bir güçlük içermeyen ‘Allah'a hamd olsun, Allah'a

ükrolsun’ gibi sözleri söyler. Allah ehli ise, bu gibi sözlere bedenlerle

amel yapmay ve himmederle yönelmeyi ekler. Allah öyle buyurur: ‘Ey

Davud ailesi ükür yapnzf“ s Hâlbuki burada (Allah’a hamd olsun) ‘de-

yiniz’ demedi. Muhammed ümmeti ise, bu nitelie bütün ümmetlerden

daha layktr. Çünkü onlar ‘bütün insanlar için çkarlm en hayrl

ümmettir.’

VASIL

Yamur Duas Namazndaki Tekbirin Batnî Yorumu

Yamur duas namazn bayram namazna benzetirsek, öncelikle

Ramazan bayramna benzetebiliriz. Çünkü Ramazan bayram oruç ha-

linden çkmak demek iken oruç kurakla benzer. Oruçlu, kuraklkta
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yeryüzünün susamas gibi susar. Kurban bayram ise. Hac döneminde-

dir. Haccm on günü, süslenmeyi terk etme günleridir. Bu nedenle ih-

rama girene süslenmeyi terk etmesi emredildii gibi kurban kesmek is-

teyenin de Zilhicce ay boyunca ne bir trnak kesmesine he de saçndan

almasna izin verilmitir.

Yeryüzünün süsü çiçeklerdir, çiçekler ise yamurla meydana gelir.

Bu haller ise süssüz olmay gerektirir. Bu nedenle yamuru olmad
için çiçei, çiçei olmad için süsü olmayan kuru toprak oruca, ya-

mur duasnda klman namaz da bayram namazna benzetilmitir. nsan

bayram namazlarnda olduu gibi yamur duas namaznda da tekbir

getirir. Daha sonra, bayram namazlarnn tekbirinin batn yorumunu

ele alacaz.

Yamur duas namazn, dier pek çok sünnete, nafileye ve farza

katan kii, bilinen tekbire hiçbir ey eklemez. Böyle yapmak en uygu-

nudur. Yamur duasnn durumu, türsel olarak farkl bir ey deil, tek

bir durum ve haldir. Çünkü buradaki amaç, sadece yamurun yadrl-

masdr. Dolaysyla duay yapan kii, ihram tekbirine bir ey eldemez.

Çünkü, ihram tekbirine ilave baka bir tekbiri gerektirecek bir durum

yoktur. hram tekbiri alndnda, yamur duas için namaz klacak ki-

iye nefsin haz duyaca bütün duygular haramdr ve bu durumda

Rabbine muhtaçtr. Nitekim kurak yeryüzü de canllk, süs ve nimetinin

bal olduu sudan mahrumdur. Öyleyse kulun ihram tekbiri getirdii

andaki durumu, bitkiden mahrum yeryüzünün haliyle ilikilidir.

VASIL

Yamur Namaznda Hutbenin Batnî Yorumu

Hutbe, ehline verilsin diye ehli olmas bakmndan Allah’ övmek

demektir. Ardndan Allah, kendisinden meydana gelen ey nedeniyle de

övülür. Bu ise, verdii nimete kar bir ükür demektir. Namaz klan,

ehli olmas bakmndan Allah’ övdüü gibi ayn zamanda Allah’tan

meydana gelen ey nedeniyle de Allah’ över. Bu, namazdan Allah’a ait
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birinci ksmdr. Öyleyse yamur duasnda hutbenin bulunmas yerin-

dedir. •

Namazn Allah’a övgü olduunu düünen kimse ise öyle der:

‘Maksat gerçekleti, hutbe gereksizdir.’ Allah’a övgüyü artrmak, tek bir

halle yetinmekten daha iyidir. Çünkü hutbe, övgü ve zikri içerir. Zikir

ise, müminlere fayda verir. Yamur duasnn ise bir fayda talebi olduu

kesindir.

VASIL

Hutbe Okuma Vaktinin Batnî Yorumu

Sünnet olduu için sünnete benzemek, farza benzemekten dala

uygundur. Hz. Peygamber’in ‘Vitir namazn akam namazna benzet-

meyin’ dedii sabittir. Böylece, üç rekât vitir klan kimsenin onu akam
namaznn tarznda klmas naho karlanr. Öyleyse yamur duasnn

bayram namazlarna benzetilmesi daha yerindedir. Bu nedenle, hutbe

namazdan sonra okunur. Hz. Peygamberin namazdan önce hutbe oku-

duu hakknda kesin bir hadis biliniyorsa, ona göre hareket edilir. Bu

durumda yamur duas, herhangi bir sünnet veya farzla kyaslanamaz,

bilakis o, -Allah’n dininde kyas yapmay caiz görenlerin- kendisine k-

yas yapacaklar bir ilke haline gelir.

Bayram namaznda hutbe namazdan sonra okunduu için -çünkü

hutbe okumann amac, insanlara hatrlatmak ve öretmektir, hâlbuki

insanlar namaz tamamland için ayrlr ve hutbeyi dinlemezler- ya-

mur duasnda hutbenin namazdan sonra okunmas daha uygundur.

Yamur duasnda ise, yamur duasna çkm olduklar için yancaya

kadar ayrlmazlar. Hutbe, namazdan ve yamur duasndan sonra yap-

labilir. Dolaysyla insanlar ayrlmaz ve hutbede amaç gerçekleir. Bak-

nz! Abdülmelk b. Mervan bayram namaznda namazdan önce hutbe

okurdu. Bu durum bir mecliste kendisine söylenip Hz. Peygamber’in

namazdan sonra bayram hutbelerini okuduu hatrlatüdnda,
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Abdülmelik öyle demitir: ‘Oradaki adet terk edilmitir.’ Bu ifadesiyle,

insanlarn hutbeyi dinlemek için oturmay terk ettiklerini kastetmitir.

Sahabe ise, Hz. Peygamber hutbe okuyuncaya kadar bayram na-

mazndan ayrlmazd ve sünnete de uymak gerekir. Bir tek imam kalsa

bile. Çünkü ona uymaktan baka yaplacak bir ey yoktur, insan nama-

znda Rabbiyle konumasn bitirip yöneldii ite de içinden Allah’

övmek için (hutbe gibi) bir sebep aramaz. Çünkü kul bütün hallerinde

Allah ile beraberdir. Böyle yapmak ise, namazdan sonra okunan hutbe

gibidir. Dolaysyla insan, her halinde Allah ile beraber olmay sürdü-

rür.

Baarya erdiren Allah’tr, O’dan baka Rab yoktur.

VASIL

Açktan Okumann Batnî Yorumu

Namaz klan kii, ardndakilerin duymasn salayp dinledikleri

Kur'an- Kerîm vastasyla vesveselere engel olmak için ayetleri açktan

okur. Çünkü onlar Kur'an- Kerîm’i dinlerken ayetlerini derinden dü-

ünür, ayetlerin anlamlarn tefekkür ederek kendilerini vesveselerden

alkoyar, ayetleri dinledikleri için sevap kazanrlar. Onlarn imamn

okuyuunu güzelce dinlemeleri, yamur yamasn salayan sebepler-

den birisi olabilir. Çünkü onlar,
‘

Kur'an- Kerîm okunduunda onu dinle-

yin ve susun, umulur hi merhamet edilirsiniz’
116

ayetinde belirtilen Allah’n

emrine uyarak bir farz yerine getirmilerdir. Yamur da, Allah'n rah-

metidendir. Onlarn bu duaya çkmalarnn yegâne nedeni, Allah’tan

yamur istemektir. Allah ise, Kur'an- Kerîm’i dinleyene onu taahhüt

etmitir. Çünkü Allah’tan bir ey ummak için yaplan davranlarn

hükmü, farzn hükmü gibidir. mam ise, bir topluluk içinde

-cemaat- namaz ve duasnda açktan Rabbini zikreder. Allah da imam

o cemaatten daha hayrl bir topluluk içinde zikreder. O topluluk içinde

imam ve cemaatin amaç edindikleri bir ihtiyacn karlanmas için Al-

lah’a dua eden birisi bulunabilir. Böylece o melein duasyla yamur
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yaar. Çünkü melekler öyle der: ‘Rabbimiz! Her eyi bilgin ve rahmetinle

kuattn ." 17 Burada, kullarn ihtiyac ve Allah karsnda saygnn gerei

olarak, rahmet bilgiden önce gelmitir. Çünkü Allah ihsannda rahmeti

bilgiye öncelemi ve öyle demitir: ‘Ona katmzdan bir rahmet verdik ve

bir bilgi örettik."
18 Allah’n kuluna öyle söyledii rivayet edilir: ‘Bana

kendisiyle asi olmadn bir dille dua et.’ Söz konusu olan, benim gibi

asilerin dilidir. Allah’a emrettii ite isyan etmeyen ve emredileni yapan

meleklerin diliyle dua edilince nasl olur? Öyleyse yamur duas için k-

lnan namazda okumann açktan yaplmas daha uygundur. Çünkü Hz.

Peygamber, yamur duas namaznda açktan okurdu.

VASIL

Elbisenin Ters Çevrilmesinin Batnî Yorumu

Elbisenin çevrilmesi, insanlar kuraklktan berekete, darlktan bol-

lua çkaran hal dönüümüne ve bakalamaya iaret eder. Çünkü böyle

yapmak, hayra yormann bir türüdür. (Batnî yorumda ise) bu ehir

ahalisi de, yamur duasma çkarken nimete nankörlük ve tembellik ha-

linden tövbeye, yoksunlua ve Allah’a muhtaçlk haline dönmütür.

Böylece, elbiselerini ters çevirmekle hallerini de deitirmek istemiler-

dir. Davran dili, söz dilinden daha açktr. Çünkü onlar, bu davranla

unu derler: ‘Ey Rabbimiz! Biz sana geldik ve daha önce sana isyan et-

mekten döndük (tövbe ettik). Çünkü nimetlerle nimetlenmek, kuraldk

ve yoksunlua bizi düürdü. Biz ise, ihsann ile bizim için yokluk, hor-

luk, miskinlik ve korku salamasn istiyoruz. Çünkü bir eye zddyla

karlk verilebilir. Bu sayede zd zdd meydana getirir.

‘ükrederseniz sizin için artracaz" 19 ayetinden hareketle bir itiraz

yöneltirsen öyle cevap veririz: ükrederken kii, bu halinde sahip ol-

mad eye muhtaçtr. Kastettiimiz, kuldaki nimette meydana gelen

fazlalk ve arttr. Bu (artan) nimet, batm nimettir. Batn nimet, Al-

lah’n kulun içine verdii tövbedir. Ayrca, (artan ey) zahirî nimettir.

Bu ise, ükretmeyi gerektiren nimettir, ükür ise, art gerektirir. Öy-

leyse (ükür karlnda) nimet, kulu her yönden kapsar: Yamurun
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yamasyla zahirini, Allah’n verdii nimet nedeniyle hamd etmeleri

nedeniyle de batnlarn ve iç dünyalarn kapsar.

Rabbimin nimetine ükretmem baka bir nimettir

O da Rabbimdendir, bu nedenle de ükür gerekir

O’na muhtacm, bende (O’idan gelen) nimetlerden baka ne var ki?

Onlar lah gönderdi ki, görülsünler

O Zengin, benim yoksulluum ise bir lütuftur

O’ndan bana geldi; ben de hamet ve iftihar kabul ettim

ftiharm yoksulluumdur, saltanatm yitirdiklerimledir ,

Varlk üzerinde sultanm, ben bilirim, ama bilinmem!

Pek çok mala ve nimete sahip olan bir tacire baknz! Sahip olduu

mal kendine, ailesine, çocuklarna ve yannda bulunanlara bölütürsey-

di, yaadklar sürece her birine yeter ve artard bile. Bununla beraber,

daha fazla mal toplamak için canyla ve malyla tehlikeli denizlere ve

korkunç yollara atlr. Onu ailesinden uzaklatrp vatanndan, evlatla-

rndan ve ailesinden ayr kalmay kendisine kolaylatran ve bu tehlike-

lere atlmaya sevk eden âmil, yoksulluu ve sahip olduu kazanim-

gerçek mala ilave, kazanlmas veya kazanlmamas mümkün bir dirhe-

mi kazanma vehmidir. Hâlbuki belki de boularak veya yol kesiciler

nedeniyle veya esir düerek malm ve cann telef edecektir.

Böyle bir tüccar, halini deitirip yoksulluktan kurtulmak için yol-

culuk yapmak ve niyetini baka bir niyete dönütürmek zorundadr. Bu

balamda, yolculuunda amaçlad yöne bakp Allah’n birbirlerinin

ihtiyacn karlamada kullarm amade kldm bilerek, ‘falan ehir halk

u mallara muhtaçtr’ diyerek söz konusu ehir ahalisinin istedii malla-

r zikreder. Ardndan öyle ekler: ‘Rabbim! Ben ve bakalar oturup da

onlarn muhtaç olduu bu mallar kendilerine ulatrmazsak, muhtaç

olduklar eyi elde etmek için bize geldiklerinde onlara yorgunluk ve ev-

lat ayrln yüklemi oluruz. Biz yorulalm, onlar yorulmasn! htiyaç

duyduklar mallar onlara ulatrmak isteriz.’ Tüccarn kazanaca ilave

para da bu niyete uyar. Doru sözlü ve Allah’n, beendii ilere eri-

tirdii tüccarlar da böyle yapar. Hz. Peygamber güvenilir bir hadiste

onlar hakknda öyle der: ‘Doru sözlü tacir kyamet günü peygamber,
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sddîk ve ehitlerle birlikte haredilir.’ Bu uyaryla bu ilikinin ne kadar

yerinde olduuna baknz. Hz. Peygamber ve dier peygamberler, in-

sanlara gereksinim duyduklar mudu olmalarn salayacak eyleri Allah

katndan getirmilerdir. Bunun karlnda da tam bir ödül almlardr.

Düünen bir insan için bu durum tüccarn hali saylr. Allah öyle der:

‘Sizi ac bir azaptan kurtaracak bir ticareti size bildireyim mi?,no Bununla

beraber, (ayette sözü edilen) ticarette de bir güçlük vardr. Bu güçlük,

kendilerinden yüz çevirip imana girdii için aileden ayrlmak, slam di-

yarna göçmesi nedeniyle vatandan ayrlmak gibi güçlüklerdir. Nebilik

ifadesinin ne kadar ho olduuna baknz!

Bürün bunlar, halleri deitirmek kapsamndadr. Bu nedenle ya-

mur duas yapan kimse elbisesini deitirir. Bu baka ulaamayan kim-

seyi ise -ki bu bak tam bir ödül ve doru bilgi içerir- günümüzde in-

sanlar çkaran sebep yolculua çkarr. O da, mevhum ve sanal bir art

uruna, yoksunluk nedeniyle yolculua çkmaktr. Söz konusu art,

gerçekleebilir veya gerçeklemeyebilir. Hâlbuki, zengin gibi davran-

sayd kendisini muhtaç etmeyecek ölçüde çok mal vardr. Elindeki ma-

lyla yetinmeyip malna kar (yetersizlik eklinde bir) korku ve daha

fazlasna gereksinim duyduu için cann ve maln tehlikeye atar, yolcu-

luu ve tad tehlikeleri göremez hale gelir. Bu mevhum yoksulluk,

onu skar ve ailesi, evlad ve sevdikleriyle arama girer. O ise, kazancn

gerçekleeceini zannederek, bu yolculuktan dolay büyük bir sevinç ve

mutluluk içindedir.

iikredenin hali ve (verilen nimetteki) art istemeye gerek duyma-

s ise dala yerindedir. Çünkü art (ükretmeyle birlikte) gerçeklemi-

tir, hâlbuki (tacirin durumunda) kazanç ise mevhumdu. ükür karl-

nda nimetin gerçeklemi olmas,. Allah bildirdii haberde doru söz-

lü olmas nedeniyle kesindir. Sonra, ükründen dolay bu gerçek artn
sahibi olan insan, ailesinin yanndadr, ne vatanndan ne ailesinden ve

ne de çocuklarndan ayrlm deildir. Kendisini aldatmaz, cann tehli-

kelere atmaz. Bütün maln sadaka olarak verse bile bedenini yormaz.

Öyleyse ükür karlnda nimeti artran kimse, zamanla oynayan

(nesîe) tüccar gibidir. Onun mal, kendisi için saklanmtr. Muhtaç vc

yoksulluk zamannda, Allah katnda o mal bulur. Zorunlu olarak ken-

disinin ve ailesinin muhtaç olduu rzklar ise Allah ‘getirir.
5
Nitekim

Lokman öyle der:
‘Evladm ! Miskal tanesi olsa ve bir kayada bulunsa ya
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da göklerde ya da yerde bulunsa bile Allah onu getirir. Allah lütuf sahibi ve

her eyden haberi olandr.
5121

Bu kii, belli bir süreye kadar -ki süre vaktin girmesi demek olan

kyamet vaktidir- ncsî eklinde al verii yapan tüccara benzer. Elbise-

nin ters çevrilmesinin hikmeti budur.

VASIL

Elbisenin Nasl Çevrileceinin Batnî Yorumu

Elbise üç ekilde çevrilir. eriat bilginleri arasndaki görü ayrl-

nn dnda kalmak isteyen bilgin bunlarn hepsini bir araya getirir

(mezceder). Bu da, dnn içe, içinin da, üstünün alta ve altnn üste

çevrilmesidir; bunun yan sra sada bulunann sola ve soldakinin ise

saa çevrilmesidir. Bütün bunlar, insanlarn bulunduklar hali deitir-

meye dönük iareti pekitirir.

Elbisenin dnn ve içinin çevrilmesi, batn yorumda dn (zahir)

amellerinin batna etki etmesidir. Ameller, ortaya çkard sonuçlarla

etki ederler. Ayn ey, batn ameller için de geçerlidir. Övülen batnî

ameller, fiilen insann dnda gözükür. Örnek olarak, sadaka vermeye

niyedenip sadaka vermek ya da bir iyilie niyedenip onu yapmay vere-

biliriz. Böylece insann batnndaki her ey, fiilen dnda ve zahirinde

ortaya çkar. Bir srr saklayan kimseye Allah onun elbisesini giydirir.

yi bir i yapmak, bilhassa dünyada kendisi hakknda bir bilgi meydana

getirdiinde olmak üzere, insann nefsinde ve kalbinde baka bir amele

balamann sevgi ve arzusunu meydana getirir. Nitekim Hz. Peygam-

ber öyle buyurur: ‘Bildiiyle amel edene, Allah bilmediini öretir.
5

Allah ise öyle buyurur:
6

Allah’tan saknrsanz sizefurhan verir.’
122

Elbisenin üstünün ve altnn ters yüz edilmesi ise, boyun edirme-

de üst âlemin alt âleme katlmas; temizlik ve nezihlikte ise, alt âlemin

üst âleme katlmasdr. Üstteki alttakine merhamet olsun diye inerken

alttaki ise bir inayet olarak Allah’a mensubiyette ve O’na muhtaç olma-

da üsttekinin mertebesine yükseltilir. Allah kendisine verdii bilgi ve
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mutlulukla en yüce varla yöneldii gibi -ki en yüce varlk ilahi kalem

ve ilk akl’dr- ayn ekilde Allah katnda en düük ve en deersiz varla

da yönelir. Bu yönelilerin hepsi birdir. Çünkü zat bakmndan Allah’n

zatnda birbirinden üstün olabilecek bir ey yoktur., Allah ‘bütün’ ile ni-

telenmemitr ki, O’nda parça bulunabilsin. Alemdeki her bir cevher,

ilahi bir hakikat ile irtibatldr. Bu konuda, yüce korunmu mertebede

bir derecelenme yoktur (onlarn farkllklarnn kayna kendi ezeli ma-

hiyetleridir). Öyleyse Allah, en yüce Ar’ üzerinde yerleendir. ‘Bir ip

sarktsaydnz, hiç kukusuz, Allah’n üzerine düerdi.’

Dört melek Kabe’nin üzerinde toplanm: Birisi gökten inmi, di-

eri aa yerden yükselmi; üçüncüsü doudan ve dördüncüsü de ba-

tdan gelmi. Her birisi arkadana nereden geldiini sormu, herkes

‘Allah'n katndan geldim’ diye yant vermi. eyhlerimizden biri, Hz.

Peygamber’e ulaan bir hadis aktarmt. Hadiste Hz. Peygamber öyle

der: ‘Allah gökte olduu gibi yeryüzündedir. Siz O’nu aradnz gibi

Yüce Topluluk (Mele-i Ala) da O’nu arar.’ Böylece Hz. Peygamber

O’nu aramada iki âlemi eit yapmtr. Hâlbuki örfte bu iki âlem ara-

sndaki fark bilinir.

Ben de öyle bir tecrübe yaamtm: Elimde insanlarn görebilece-

i ekilde ve dünyadaki konumumla badamayan deersiz bir ey ta-

yordum. Elimde tadm ey, tuzlu balktan yaylan çirkin bir kokuya

sahipti. Arkadalarmn gözündeki konumum ise, böyle bir eyi ta
mama engel olacak kadar üstündü. Bu nedenle arkadalarm nefsimi

terbiye etmek için onu tadm zannetti. Bunun üzerine eyhime ‘fa-

lanca nefsini eitme iinde ne kadar younlat’ dediklerinde eyhim

öyle karlk vermi: ‘Hangi niyetle tadm bir soralm!’ eyh, cema-

atin huzurunda arkadalarmn söylediklerini aktararak bana niyetimi

sordu. Ben de öyle dedim: ‘Niyetimi yanl yorumladnz, benim öyle

bir niyetim yoktu. Kadrinin yüceliine ramen Allah’n öyle bir eyi ya-

ratmaktan kendisini tenzih etmediini gördüm. Ben mi kendimi ondan

uzak tutacam?’ Bunun üzerine eyh bana teekkür etti, dostlarm ise

ard. Ru olay, söz ettiimiz konuyla ilgilidir. Allah’a yemin olsn ki,

o eyi tamak bana eref verir. Çünkü onu tamak, kendisini var etme-

de (ilahi) kudretin bir benzeridir. Ariflerin gözünde, yüksek ile diiiik

ve alk arasnda hiçbir fark yoktur. ‘Oruç tutann az kokusu Allah

katnda misk kokusundan daha güzeldir’ ifadesi buna iaret eder. Bur-
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nun iki kokuyu alglamas bir midir? Birbirinden üstün olan eylere on-

larn ilahi hakikatlerle irtibatlar bakmndan baknz! Böyle bakarsanz,

âlemden hiçbir eyi küçümsemezsiniz. Dolaysyla Allah’a kyas edip

onu kendine tama. Eyay hakikatlerin verisine göre dikkate al!

Elbisenin sann soluna çevrilmesi ya da aksi öyle yorumlanabilir:

Duada mutlularn nitelikleri, huu ve zelilliktir. Onlar dünyada ‘sac-

lardr .

5 Bu nitelik, ahiret hayatnda ‘solculara’ döner. Adeta mutlular,

onu dünyada kendilerinden almt. Allah mudular hakknda öyle der:

‘Onlar namazlarnda huu içindedir .’ 123 Bakâ bir ayette ise Allah karsn-

da huu duyarlar
5,54

buyurur. Onlarn niteliklerinin zdd hakknda da

öyle der:
‘

Kalp ve gözlerin bakalaaca o günden korkarlar.
5125

Ahiret

hayatnda bedbahdar için öyle der:
‘
Zilletten korkarlar, göz ucuyla ba-

karlar

d

121' Baka bir ayette ise ‘O gün yüzler korkar, tutumu bir atee da-

yanrlar 5127
buyrulur.

Baka bir ters çevirmenin batini yorumu ise udur: Mutlu kul,

ahirette bedbaht kulun dünyada nitelendii özelliklerle nitclcncccktir.

Bunlar servet, mülk ve otoritedir. Böylece mümin ahirette bunlara ula-

r ve (dünyadaki halleri bu haller ile) yer deitirir. Kafir ise, bunlar-

dan uzaklar. Mümin ahirette bedbaht kafirin dünyadaki nimetiyle gö-

rünürken dünyada nimedenen kafir ise ahirette dünyadaki müminin

özellii olan mutsuzluk ve ‘surat asmak’ özelliiyle görünür. Elbisenin

sa ve solunu deitirmenin batnî yorumu budur.

VASIL

Elbiseyi Ters Çevirme Vaktinin Batnî Yorumu

Yamur duasnda elbisenin ters çevrilme vakti, hutbenin banda

veya hutbenin bandan biraz sonra yaplr. Bilmelisin ki, hutbenin ba-

nda yaplan ters çevirmenin yorumu, insann Rabbine Rabbiyle bak-

ma halinde bulunmasdr. Bu durumda insan, hutbenin banda Rabbi-

ne Rabbiyle bakar. Bu, namazm banda Allah’n ‘kulum beni övdü’

demesidir. Namaz klann Allah’ övme -ki (gerçekte) Allah kulunun di-
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liylc kendini övdü- anndaki hali Rabbini görmek nedeniyle ‘fena (ken-

dini görmemek) 5
hali olsayd, ‘kulum beni övdü 5

ifadesi her bakmdan

doru olamazd. Hâlbuki Allah ‘kulum beni övdü’ ifadesinde dor
söyler. Öyleyse kulun Rabbini överken kendini görmesi gerekir ki bu

da doruluktur.

Elbiseyi hutbenin balangç bölümünden biraz sonra ters çevirmek

ise öyle yorumlanabilir: Kul ‘Ancak sana ibadet eder ve senden yardm

isteriz
1128

der. Hutbenin banda bilgiden kaynaklanan ‘fena (kendini

görmemek) 5

ve kendinden uzaklaarak Rabbine dair yüce bir müahede

haliyle Rabbini Rabbi vastasyla över. Çünkü kul, Rabbini Rabbinin

sözüyle övmütür. Hitap gerçekletiinde ise, Rabbini kendisiyle över.

Böylece ilk halinden ayrlr. Hutbenin banda ya da hutbenin giri bö-

lümünden sonra elbiseyi çevirmenin batini yorumu bdur.

VASIL

Kbleye Yönelmenin Batnî Yorumu

Bütünüyle ‘yüz
5
olan kimse, Rabbine zatyla yönelir. ‘Hz. Peygam-

ber önünden gördüü gibi ardndan da görürdü.
5 Çünkü o, bütünüyle

yüz idi. Dolaysyla Rabbinden yamur yadrmasn isteyen kimse bü-

tün zatyla Rabbine yönelmelidir. Çünkü insandaki duyulur ya da ma-

nevi, zahir ya da batn her parça, nimetlerini çekmek ya da nimederini

sürdürmesi için Allah’n rahmetine muhtaçtr. Bu nedenle Allah zordaki

kulunun duasna karlk verir. Çünkü zordaki kii, tamamen muhtaç

olduu için rabbine dua etmitir. nsanlar dualarna olumlu karlk

almaktan mahrum brakan ey, farknda olmakszn, sebeplere yönelme-

leri nedeniyle zenginlik duygusuyla Allah’a dua etmi olmaktr. Buna da

ihlasl olmamak neden olur. Öyleyse zorda kalan kii, duasna olumlu

karlk verilen ihlasl ve niyeti temiz kiidir, Öyle bir insann yöneldii

Haktan bakasna iltifat ermesi söz konusu deildir.

Reid Fcrgani, devrinin bilgini olan eyhi Fahreddin bn Hatib cr-

Reyyi’den öyle aktarr. Sultan onu hapsetmi ve öldürmeye karar ver-



Krk Beinci Ksm 17i

mi. Sultann katnda kabul gören bir efaatçisi de yoktu. öyle der:

‘Sebepler ortadan kalkp Allah’tan bakasna duyulan ümitler tükenince,

bütün himmetimi Allah’ta toplayp hükümdarn elinden beni kurtarma-

sn diledim. nancm kendisine baladm Allah’ ispatla ilgili teorik

kukular aklma geldii için, ihlasl bir ekilde bunu yapamadm. En

sonunda himmetimi ve bütün varlm sradan insanlarn inand ilaha

topladm, içimden düünceye delillerimi attm. Artk, içimde inancma

zarar verecek hiçbir kuku kalmad. Bütünümle Allah’a yöneldim ve ih-

lasl bir durumda O’na dua ettim. Sabah olmadan Allah benim sknt-

m giderdi ve beni hapisten kurtard.’ Kbleye yönelmenin batm yoru-

mu budur. Çünkü kbleye yönelmek, kabule iarettir.

VASIL

Duada Ayakta Durmann Batnî Yorumu

Dua esnasnda ayakta durmak, Haklan kullarnn ihtiyaçlarn kar-

lamak için ‘ayaa kalkmasyla’ durmasyla ilikilidir. Çünkü kul, ya-

mur yadrmakla nefislerin arzu duyduu rzk istemi ve Allah’n ‘
Er-

kekler kadnlardan üstündür9119
, ayetiyle sevinmilerdir. Bütün nefisler,

anlayan kii için diilik konumundadr. Çünkü her edilgen, diilik mer-

tebesindedir. Öyleyse, sadece edilgen vardr. Fiil, gerçekte etken ve

edilgen arasnda bölünmütür. Fiile güç yetirmek etkenden, gücü kabul

etmek ise edilgenden ortaya çkar. Burada ‘Bana dua ettiinde duasn ka-

bul ederim, bana dua ediniz’
130

ifadesini içeren bir sr vardr. Allah’n rzka

vasta yapt kimse, kendisinden dolay rzklanan kimselerin üzerinde

bulunur (ayaktadr). Böylece yamur için duada ayakta durmak art ko-

uldu. Kii ayakta durma haliyle adeta öyle der: ‘ndirecein yamurla

ailemizi geçindireceimiz rzk bize ver. Çünkü canlarmzn ayakta

durmasnn sebebi odur, Sen her eye güç yetirirsin.’
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VASIL

Bu Bölümde Duann Batnî Yorumu

‘Dua, ibadetin özüdür.’ Organlar, (yemekteki) öz sayesinde güç

kazand gibi ayn ekilde dua da ibadetin özüdür. Kullarn ibadeti de

dua sayesinde güçlenir, çünkü o ibadetin özüdür. ‘Allah’a ibadet etmek-

ten yüz çevirenler .’ 131 Burada ibadet, duann ta kendisidir.
‘Onlar cehen-

neme gideceklerdir .’ 1*2 Bu ise, Allah’tan uzaklktr. Çünkü cehennem, di-

binin derinlii nedeniyle böyle isimlendirildi.

VASIL

Duada Elleri Kaldrmann Batnî Yorumu

Eller, tutma ve verme organdr. Onlar ile alnr ve onlar ile verilir.

Aldklar eyi tutmak ellere ait bir özellik olduu gibi vererek açlmak

da onlarn özelliidir. Kul ellerini açarak kaldrr ve Allah’tan istedii

nimetleri ellerine koymasn ister. Ellerini kaldrr ve içlerini yere dön-

dürürse, onlar yükseklii görerek kaldrmtr. Yükseldik Rabbimin el-

açktr, diledii gibi infak eder.’ Dua eden kii, ellerinin içini yamur
duasnda yere çevirir. Bunun anlam, ‘elindeki iyilik ve bereketi bize in-

dir, bu sayede yoksulluumuz ve ihtiyacmz kaybolur’ demektir.

Bu ve benzen eyler, yamur duas namaznn ve onu yapanlarn

hallerinin yorumudur. Namazn iki rekât olmas ise, ‘size zahir ve batn-

da nimetlerini verir’™ ayetine iaret eder. Birmci rekât, zahir nimet için-

dir ve onunla görünür gedilder kapanr, ikinci rekât ise, batn nimet

içindir. Onda ise, kalplerin ve ruhlarn gdas olan bilgiler, marifeder ve

tecelli istenir. Öyleyse el, nimet demektir.

Krk beinci ksm sona erdi, onu krk altnc ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK ALTINCI KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASILÇNDE VASIL

Tahiyyetü’l-mescit (Mescidi Selamlama)

Namaznn ki Rekât

eriat bilginleri, mescide girmek için klnan iki rekât hususunda

görü ayrlna dümütür. Baz bilginler bunun sünnet olduunu söy-

lerken, baz bilginler vacip olduunu söylemilerdir. Benim kanaatim ve

görüüm ise, bu iki rekâtn -mescitte oturmak isteyenin dnda- mesci-

de girene vacip olmaddr. Kii mescitte durur ve oturmaz ya da mes-

citte yürür ve oturmazsa, bana göre, serbesttir; dilerse iki rekât klar,

dilerse klmaz ve bu konuda bir sorumluluu yoktur. Mescide oturup

iki rekât klmazsa, klmad için günahkârdr. Namaz klnmayan bir

vakitte ve abdestsiz camiye girmise, klmad için günahkâr olmaz.

Mescide giren kii, ya namazn mübah olduu bir vakitte girer ya

nafile namazn yasakland bir vakitte girer. Namaz klnmayan bir va-

kitte mescide girdiinde, namaz klmaz. Baz insanlar tahiyyetü’l-mescit

(mescidi selamlama namaz) emrinin namazn yasakland vakitlerde

namaz klmay yasaklayan hadis ile çelitiini zannedebilir. Bu noktada-

ki yasaklama fakihiere göre sabit bir emir ile çelimez. Bize göre ise, çe-

liir. Çünkü bizim bu konuda kendimize göre bir bakmz vardr, Ya-

saklama sabit ise, onunla amel edilecei gibi bir emir var ise onunla da

amel edilir. Hz. Peygamber, bir eyi yapmamamz söylediinde, her-

hangi bir snrlama olmakszn genel anlamda o yasaa balanmay bize
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emrettii gibi yasaklanm her eyden uzak durmamz da, o yasam

hükmü kapsamna girer. Bu hadisle ilgili kesin bir emir hakknda öyle

der: ‘Size bir eyi emrettiimde, gücünüz ölçüsünde onu yapnz.’ Hz.

Peygamber, mescide girildiinde namaz klmay bize emrettii gibi be-

lirli vakitlerde de namaz klmamz yasaklamtr. Böylece, yasan bu-

lunmas nedeniyle emredilen eyi yapamayan kimseyle ayn hükümde

olduk. Çünkü ortada bir yasak vardr. Böyle bir durumda güç yetirme

(yasak nedeniyle) dinen ortadan kalkt gibi akla göre de kalkmtr.

Çünkü Hz. Peygamber, din veya akla göre güç yetirmeyle kast edilen

anlamda, ‘ondan gücünüz yettii eyi yapnz’ demedi. Dolaysyla bu

konuda genelleme arttr. Kii öyle der: ‘Mutlak yasaklama, bu emrin

içerdii eyleri bu zamanlarda yapmam engeller. Dolaysyla din tara-

fndan yasaa tahsis edilmi bu vakitte namaz klamam.’ Bunu bilmeli-

sin.

Mescit Allah’n evi ve kendisiyle konumak isteyene tecelli ettii

yerdir. Evinde Allah’n huzuruna girenin kendisine emrettii eyle O’na

selam vermesi gerekir. Allah’n peygamberi, Rabbimzin evini nasl se-

lamlayacamz bize öretmiti. Allah öyle der:
‘

Allah’n yükseltilmesine

izin verdii ve isminin zikredildii akam ve sabah tespihinin yapld evler-

de adamlar vardr.” 34 Abdullah b. Ömer öyle der: ‘Tespih eden olsay-

dm, tamamlardm.’ Yani, nafile namaz klardm. Kuluk tespihi, ku-

luk namaz demektir. Mescide girdiimizde, oradaki Melc-i ala’ya ‘se-

lam üzerinize olsun’ diyerek selam veririz. Mescitte çocuk, kadn, adam

gibi herhangi bir insan bulunabilir, insan diye isimlendirilen bir kimse

bulunmadnda ise u ihtimaller vardr: Mescide giren kii, Allah’n

gözünden alkanlktan doan perdeyi açt kimsedir. Bu durumda,

mescitte bulunan ve oray imar eden cin ve melek gibi varlklar algla-

yarak insan bulunduunda verdii gibi onlara da selam verir. Mescide

giren kii orada bulunanlar kef edebilecek kimselerden deil ise, öyle

demelidir: ‘Bize ve Allah’n iyi kullarna selam olsun Bu selamnda, Al-

lah’n dnda bütün iyi kullara niyetlenir. Bu selam, gökte ve yerde Al-

lah’n bürün iyi kullarna ular. Ancak ‘Allah'a selam olsun
5

denilemez.

Çünkü Allah, es-Selam’dr.

Mescide giren kii, Rabbinin önünde iki rekât namaz klar ve Hak-

k kblesinde kabul eder. Bu namaz, içerdii rüku ve secdeleriyle birlikte

huzurlarna girildiinde ya da reayasna göründüklerinde acem hüküm-



Krk Altnc Ksm 175

darlarna verilen selama benzer. Rükunn, ayakta durmann, secdenin

ve oturmann yorumu daha önce geçmiti. O halde bu iki rekât, selam-

lama secdesidir.

Mescide namaz vaktinin dnda girildiinde, yani insan namazn

klnamayaca bir vakitte mescide girdiinde, Rabbinin önünde boyun

eip zelil, gözeten, efendisinin o vakitte namaz klmamak hakkndaki

emrine uyan birisi olarak durur. Nitekim efendisi, selam verirken ‘Al-

lah’a selam olsun’ demekten de onu men etmiti. Evine girdiinde.

Efendisi ona oturma imkân verirse, Allah’a ükür niyetiyle iki kere rü-

ku eder. Çünkü Efendisi onu kendi katnda oturmay emretmitir. Bu

iki rekât, o vakiderde ükür rekâdardr. Oturmadan önce rüku eden ve

oturmaya niyeti olmayan kii için bu iki rekât ise, evinde huzuruna gir-

dii için Allah’ selamlama anlam tar. Allah ehli olan ariflerin içinden

evinde Hakkn huzuruna girmeyi dikkate alp vakiderle snrlanmak ak-

lna gelmeyenlerin rüku yapmas, mescide girdii için selamlama olur.

Hali sürekli Allah karsnda huzur ve her halde O’nunla konumak

olan kimse için bu iki rekât, genel anlamda selamlama deil, mescide

girdirmekle kendisini saknanlardan yapa için Allah’a bir ükürdür.

Çünkü Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Mescit bütün takva sahiplerinin

evidir.’ Böylece Peygamber, daha önce Allah’a izafe edilmi evi takva

sahibi kullara izafe etmitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Okuma Secdesi

eriat bilginleri, okuma (tilavet) secdesi hakknda görü ayrlna
dümütür: Acaba o vacip midir, sünnet midir? Baz bilginler vacip, ba-

z bilginler ise sünnet olduunu söylemitir.
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VASIL

Batnî Yorum

Hz. Peygamber güvenilir bir hadiste Allah’n öyle buyurduunu

belirtir: ‘Namaz kendim ile kulum arasnda ikiye böldüm.’ Bölünen k-

smda sadece Fatiha suresinin okunmasn zikretmi, ayakta durmak ve-

ya rüku veya secde veya oturmak gibi dier ksmlar zikretmemitir.

Namazdan sadece okumak, okumaktan ise Fatiha suresi zikredilince,

Allah’n kuldan istedii namazn Fatiha suresinin okunmas olduunu

anladk. Bu hadis, namazda Fatiha suresinin okunmasnn vacip olduu

hakkndaki kantmzdr. Böylece ‘Allah'n kelam’ diye isimlendirilen

Kur'an- Kerîm’in herhangi bir bölümünü okuyan, ‘namaz klan’ ya da

Allah’a özgü niteliklerle ve kula özgü niteliklerle birlikte ‘Allah ile ko-

nuan’ diye isimlendirdik. Bu yargmz, kesin bir kefe dayanmaktadr.

Bu balamda Hakkn mertebesine özgü ayet -ki sadece Allah’a ait-

tir- olduu gibi kulun mertebesine özgü ayet de vardr ki, o da kula öz-

güdür. Bir de, Allah ile kulu arasnda ortakln gerçekletii ayetler

vardr. Bu konuda ise, hakknda açk ifade bulunan Fatiha suresinde ne

yaplyorsa, öyle hareket etmek gerekir. Bu amelle ilgili olarak, kulun

okuduu Allah’n ayetleri içinde secde edilmesini gerektiren bir takm

yerler gelmitir. ari ise, secde edeceimiz ve etmeyeceimiz yerleri bi-

ze bildirmitir, Böylece secde için temizlik, vakit ve kble art koulmu-

tur. Bunlarn açklamas gelecektir.

Allah’n peygamberinin secde ettii durumlarda secde eder, secde

etmedii durumlarda secde etmeyiz. Bazen emir lafz secde etmeyi ge-

rektirebilir, fakat biz secde etmeyiz. Çünkü ari secdeyi ancak belirli ve

özel durumlarda emretmitir. Onan, bize söz ve davran olarak belir-

lemitir. Biz de onlar aamayz ve ekleme yapmayz. Onlarn says

hakkndaki görü ayrl bilinir. Okumann dnda belirlenmi secdeler

ise, söylenmiti. Örnek olarak olaan d bir eyi gördüünde insann

secde etmesi veya ükür secdesi gibi secdeleri verebiliriz. imdi ise,

Kur’an- Kerîm’de geçen secde yerlerinin saysn zikredip hakknda gö-

rü ayrl olan hususlar bir noktaya balayalm.
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FASIL ÇNDE VASIL

Aziz Kuran’daki Secde Ayetleri

Bilmelisin ki: Aziz Kuran’n secde ayetleri, on bir secdeden on be

secdeye kadar gider. Bunlarn bir ksm haber kalbyla, bir ksm ise

emir kalbyla zikredilir. Birincisi, A’raf suresinin sonundadr. A’raf,

cennet ve cehennem arasndaki sur demektir. A’rafm içi rahmettir ve

cennete bakan yöndür.D ise, azaptr. O da cehenneme bakan yön-

dür. A’rafn üzerinde iyilikleri ve güzellikleri eit olan insanlar bulunur.

Onlarm amelleri terazide bir birine baskn gelmez. Dolaysyla tartlar

ne ar ne hafif gelir. Çünkü Allah onlardan hiç birisinin terazisine
c

La-

ilahe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur)’ ifadesini söylemenin (sevab-

n) koymamtr. Bu öyle bir sevaptr ki, kendisine denk gelecek yegâne

günah Allah’a ortak komakur (irk). irk ve tevhit, tek bir alsn kal-

binde bir araya gelemeyecei gibi ayn ekilde tevhit ifadesi de, bu ki-

tapta zikredeceimiz ya da kyamet bahsinde zikretmi olduumuz bir

nedenle, sadece ‘siciller sahibi’nin terazisine girebilir.

Bu surenin sonu, ‘Kur'ar- Kerîm okunduunda onu' dinleyin ve su-

sun’
115

ayetidir. Bu ayetin namazdaki okuma hakknda indii rivayet edi-

lir. Secde ise, namazn bir unsurudur
.
Allah bu sureyi melekleri vc onla-

rn Allah’a secdesini zikrederek bitirmi ve onlar niteleyerek öyle de-

mitir: ‘Rabbinin katnda bulunanlar O’na ibadet etmek karsnda büyük-

lenmezler

’

,3
'‘ Söz konusu kimseler, Allah’a yakn meleklerdir. Burada

Allah, meleklerin kendi karsnda zelil olduklarn ve O’na boyun e-

diklerini söyler. ‘O’nu tespih ederler.'
137 Yani, kendisine yaramayan nite-

liklerden O’nu tenzih ederler. Bunlar, kendisiyle Allah’a yaklatklar zil-

let, boyun eme gibi niteliklerdir. Allah, bu ayette
‘
Biz senin hamdini

tespih eder ve seni takdis ederim’
138 deyilerinde meleklerini dorulamtr.

Böylece, kendilerinden verdikleri haberi Allah da onlardan bildirmitir.

"O'na secde ederler.’
1™ Burada Allah, zikredilen hallerle birlikte melekleri

kendisine secde etmekle nitelemitir. Allah peygamberleri Hz. Mu-

hammed’e hatrlatp onlara kitap, hikmet ve peygamberlik verdiini

söyledikten sonra öyle der:
‘te onlar, Allah’n hidayet ettii kimselerdir,

sen de onlartn hidayetine uy.’
140 Onlar, kendisi gibi insanlar iken, aldklar
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emirde Allah’a isyan etmeyen ve sadece emredileni yapan melekler hak-

knda ne söyleyebilirsin ki? Allah’n, meleklere verdii hidayetten (reh-

berlik) daha büyük bir hidayet olabilir mi? Böylece okuyan kii, bu sec-

dede Mele- i a’lâ’mn (Yüce Topluluk) secdesine ve hidayetlerine uyarak

secde eder. Bu ayet nedeniyle secde edip de melek olmak bakmndan

kendilerine özgü olarak secdelerinde melekler için meydana gelen ey-

den bir esintinin kendisi için gerçeklemedii kimse, secde etmi sayl-

maz. Kuran’daici bürün secdelerde durum böyledir.

A’raPtakiler, kyamet yerlerini peygamberin kendilerinde secde et-

mi iken görürler. Peygamber, Rabbindcn efaat kapsn açmasn iste-

diinde Allah’ yüceltmek ve O’na sayg göstermek için secde eder. Al-

lah’n öyle dediini duyar:
c0 gün topuktan açlr.'"*' Bu, hakknda ‘

ayak-

lar birbirine karr*'42
denilen büyük bir itir. Baka bir ifadeyle dünya

ii ahiret iine karr. Araplar öyle der:
cSava topuundan açld.’ Bu

ifade, çatma artp sava kzt ve sorunlar büyüdüünde söylenir.

A’raftakiler, ayetle kast edilen eyin ‘secde yeri’ olduunu anlar. Secdeye

daver edildiklerinde -ise, Allah’n emrine balanarak secde ederler. Bu

secde sayesinde ise, iyiliklerinin kefesi üstün gelir ve ar basar, onlar da

mutlu olur. Çünkü söz konusu secde, kyamet yerinde Allah’n emrin-

den olan meru bir yükümlülük secdesidir. Böylece, (daha önce terazi-

nin kefeleri denk olup A’rafta kalan kimseler) cennete girerler.

VASIL

kinci Secde: Genel Secdeyle Birlikte

Gölgelerin Sabah Akam Secdeleri

Bu secde, Ra’d suresindeki secdedir. Bu da, ‘Göklerde ve yerdeki her

ey isteyerek ve istemeyerek Allah’a secde eder*** ayetinde geçen secdedir.

Ruhlarn gölgeleri, onlarn bedenleridir. Böylece Allah göklerde bulu-

nan herkesin kendisine secde ettiini bildirir. Bunlar, ulvî-yüce varlk-

iardr. Yerde olanlarn da secde ettiini bildirmitir ki, onlar da süfli

varlklardr. Kast edilenler, unsurlardan var olduklarnda cisimler âle-

midir. Ayette geçen ‘isteyerek’ ifadesi, bilgi ve makamlar yönünden
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ruhlara; zat ve varlklar yönünden ise bedenlere aittir. ‘stemeyerek’

ifadesi ise, zatlar yönünden ruhlara, hemcinslerinin önüne geçmek ve

bakan olmak arzusu nedeniyle de bedenlere aittir.

Bu secde, bildirme secdesidir. Böylece kul, söyledii bir konuda

Allah’ tasdik etmesi gerekir. Çünkü kul, bedeniyle yeryüzü ahalisinden,

aklyla ise gök ehlindendir. Baka bir ifadeyle kul, insan-melek, melek-

insan’dr. Bu nedenle kul, Rabbine ‘isteyerek’ ve ‘istemeyerek’ secde

eder. stemeyerek secde etmesi, bilgisinin gerektirmedii özel bir yön-

den snrlanndan kaynaklanr. Bununla beraber, gerçekte farkna

varmasa bile, zat yönünden Allah’a secde eder. Böyle secdeyi bir ibadet

olarak yerine getirir ve bu secde onu kurtarr.

Ayette ‘sabah’ ve ‘akam’n zikredilmesi, gölgenin bu vakitlerde

uzamasndan dolaydr. Böylece Allah, gölgelerin uzamasn secde say-

mtr. Gölgeler, kendileri hakknda yanma korkusu duyarak, akamle-

yin kendisinden çktklar asla dönerek ksalr. Adeta onlar, kendilerine

kapanrlar. Sabah ise, uzar ve Allah’n ihsan ettii nimederi izhar ederek

genleirler. Akam (gün batm) ve sabah (gün doumu vakti), nama-

zn klnmayaca vakitlerdendir. Bu vakitlerde secde etmenin hükmü

nafile hükmünden çkarlarak farzlarn hükmü veya kaza edilen nafilele-

rin hükmü yaplmtr. Bu nedenle, bu ayeti okuyan kimsenin secde

etmesi gerekmitir. Böylece verdii haberde Rabbini dorulayan olmas

yönünden, bu secdeyi yapanlar Ödüllendirilir.

Öyleyse A’raf suresindeki secde (ayeti), meleklerin rehberliine ve

hidayetine uyma secdesidir. Ra’d suresindeki secde ise, kesin bir haberi

ve gerçei dorulamak secdesidir.

VASIL

Üçüncü Secde: Zelillik ve Korku Makamnda
Ulvî ve Süflî Âlemin Secdesi <

.
Bu secde, ‘Kendilerine emredileni yaparlar

5,44
ayeti okunurken yap-

lr.. Allah, ayette melekleri ve gölgeleri zikretmitir. Melekler, A’raf su-
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resinde Allah’n celâlinin gerektirdii gönüllü secdeyi yaparlar. Burada

ise, Allah ‘emredileni’ yapmalar nedeniyle onlar övmütür. Bu neden-

le, emirlerine balanma imkân verip bu nedenle de kendilerini öven

Allah’a ükretmek için secde etmilerdir. Kul ise, meleklerini övdüü
ekilde Allah’n övdükleri içinde bulunmak arzusuyla bu secdeyi yapar.

Öyleyse bu secde kul için bir zelillik ve boyam eme secdesidir. Çünkü

Allah öyle der:
‘
Gölgeleri eksiliyordu

1145 Burada, ‘gölgeleri’ kelimesinin

zamiri yaratlma döner. Daha önce, bedenlerin ruhlarn gölgeleri ol-

duunu söylemitik. Onlar, özü gerei ruhlarn kendilerini hareket et-

tirmeleriyle hareket ederler.

Ardndan ayette
c

Allah’a secde ederek, sadan ve soldan dönerler
’HA

denilir. Burada belirtilen ise, zillet ve boyun eme secdesidir. Bu secde-

yi yapp tecelli sol tarafnda gerçekletiinde gölgesinin sada secdesini

ya da tecelli sada gerçekletiinde gölgesinin soldaki secdesini göre-

meyen kimse, özel olarak olu âleminde tesir etme imkân bulamaz.

Çünkü d varlk (ayn) mertebesinde etkiler çok kolay bulunur. Rical

(adamlar), yani güç ve sa el sahipleri, olutaki etkilerinde ortaya çkar.

te bu, bu secdenin özelliklerinden birisidir.

VASIL

Dördüncü Secde: Allah’n Kelâmna Brakt Sr ve Zevk

limlerini Bilenlerin Secdesi. Bu Secde Kabul, Alama vc

Korku Secdesidir.

Allah öyle buyurur:' ‘Onu hak ile indirdik ve o da hak ile indi. Biz seni

müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik, sana insanlara ar ar oku diye

Kur’an gönderdik .

1147 Allah ‘onu hak ile indirdik’ der. Gerçekle ilgili ola-

rak görü ayrlna dütükleri konuda insanlar arasnda hüküm ver-

mem için onu (hakk açklayc olarak) indirdik. Kuran, özü gerei de

‘hak ile inmitir.’ Kuran’m indii kimseye hitap ederek de ‘Seni müjdeci

olarak gönderdik’ der. Sen Allah’n rahmeti vc honutluuyla bir toplu-

luu müjdelerken baka bir topluluu ac bir azapla müjdelersin. Ayr-

ca, seni müjde verdiin ve müjdelendiin eyi öretici olarak gönder-
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dik. Kuran, pek çok eyi toplayan bir sözdür. Biz, onu indirilmi sure-

lerde apaçk ayetler olarak ayrntlandrdk. Bunun nedeni, onu okuman

(baka bir yorumla toplaman), yani Kur'an’ insanlara okuman, insanla-

r da Kur'an’n etrafnda toplamandr.

Ey Peygamber! ‘De ki, ister ona inann 5

yani onu dorulayn ‘ister

inanmayn.’ Ya da, onu reddedin ve onaylamayn. ‘Kendilerine bilgi ve-

rilen kimseler.’ Yani, eya hakknda kesin bilgi ve inancn verildii kim-

seler ‘daha önceden’ ondan önceki benzerleri gibi ‘okunduunda’, yani

ayetler arasndaki ilikiye göre birbirini takip ettiinde ‘secdeye kapanr-

lard.’ Yani, çömelerek ve eilerek yüzükoyun düerlerdi. Secde, yüzü-

koyun dümek demektir. Nitekim deveye binmek için çöktürüldüün-

dc, ‘çöktürüldü’ anlamnda ‘escedc el-bairc’ denilir. ‘Onlar 'rabbimz

münezzehtir' der.’ Yani, O’nun vaadi doru, sözü gerçektir. ‘Rabbimi-

zin vaadi mutlaka yerine gelecektir.’ Yani, vaat ettii gibi mutlaka yeri-

ne gelecektir. Vaat, iyilik ve kötülük hakknda kullanld gibi vait

(tehdit) özellikle kötülük hakknda kullanlr. yilik hakkndaki vaat

mutlaka gerçekleir. Vait ise, bazen affedilir ve silinir. Çünkü affetmek

Araplara göre cömerdin nitelii ve efendi ve büyüklerini övmek için

kullanlan ifadelerden biridir. air öyle der:

Ona bir ey vaat verdiimde veya bir eyle tehdit ettiimde

Tehdidimi yerine getirmem ama vaadimi yerine getiririm mutlaka

‘Yüz üstü yere kapanr ve alarlar.’ Bu durum, balansa büe, yeti-

emedikleri eye kar duyduklar üzüntüden kaynaklanr. (Balanm
olsa da) Silinerek temizlenmi bir ey üzerinde yaz yazmak, silinmemi

bir eyin üzerine yaz yazmaya benzemez. ‘Onlarn korkusu artar.’ Yani,

zelillikleri artar. Korkmak, bir tecelliden olabilir. Tecelli ise, ya da ya

içe ya da her ikisine birdendir. Bu secde, korkudaki arttan kaynakla-

nan secdedir. Huu ve korku ise, daha önce belirttiimiz gibi, ilahi bir

tecelliden olabilir. Huunun artmas, tecellinin artmasnn kantdr. te
bu da, tecelli secdesi diye isimlendirilir.
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VASIL

Beinci secde genel secdedir

Bu secde, Meryem suresindeki ‘Rahman’m ayetleri onlara okundu-

unda, alayarak secdeye kapanrlar’ 1 **
ayetidir. Burada söz konusu olan,

nimet verilen peygamberlerin secdesidir. Alamak, sevinç, nee ve ka-

bul ve honutluk belirtisinin sonucudur. Çünkü Allah bu ayeti Rah-

man’n ayetlerine bititirmitir. Rahmet ise, kahr ve azameti deil, lü-

tuf ve ilahi ilgiyi gerektirir. Bu nedenle, peygamberlerin gözleri Allah’n

bu ayetlerle kendilerini müjdelemesinden dolay sevinçten dolar. Görü-

nüü bakmndan bu da alamadr, çünkü gözlerden ya akmaktadr.

Ya ise, üzüntü, yorgunluk ve bitkinlik ya deil, sevinç yadr. Çünkü

Rahman ismi baka bir eyi gerektirmez.

Bu suredeki
:0 gün takva sahiplerini Rahman’a toplarz’

w
ayeti okun-

duunda, Ebu Yezid sevinmi, kan gözlerinden boanp minbere kadar

uzanm ve öyle demi: ‘Acaba, O’nunla birlikte oturan kimse nasl

O’na götürülür ki?’ Çünkü Allah öyle der: ‘Beni beni zikredenle oturu-

rum.
1 Takva sahibi, Allah’ çekinerek zikreder. Rahman’a götürüldü-

ünde ise o -ki o çekinmesinin nedeni olan eyden güvende olmak ma-

kamdr- bununla sevinir ve müjdelenir. Böylece Ebu Yezid’in göz ya-

lar da, sevinç göz yalar olmutur. Bakas perdeye götürülürken,

(takva sahibi) O’ndan O’na nasl götürülür!

Surede Hz. brahim’in
‘
Ben Rahman’dan bir azabn sana temas etme-

sinden korkuyorum’ 1*"
ifadesinde azap Rahman ismine bittirilmitir.

Hâlbuki bu isim, d anlam bakmndan azab gerektirmez (diye iddia

edilebilir). Bilmelisin id, burada brahim, içinde bulunduu durumda

kendisiyle beraber ‘babas (kendi özel ismi)’ olan isme iaret etmiti.

Çünkü brahim, hiç kukusuz, içinde ve üzerinde bulunduu iyilik, afi-

yet, rzk ve saln gerçeklemesi nedeniyle her zaman Rahman ile be-

raberdi. Rahman isminin azapla birlikte geçmesinin dier anlam ise,

doktorun hastalk sahibine merhamet etmesine benzer. Doktor, kang-

ren olmu organ keserek bir yandan hastaya acr, öte yandan ona mer-

hamet eder. Bu balamda dünyada snrlar koymak, nsanlarn ahiret

hayatndaki temizliklerinin nedeni olsun diye, Allah’n hikmetindendir.
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Gerçee ulam kimselerin gözüyle bakarsan, her yerde durumun böyle

olduunu görürsün. Bu secdeyi yapan ve azaptaki nimeti görmeyen ise

gerçekte secde etmemitir. Nitekim birisi öyle demitir:

Ben seni istiyorum, ama mükâfat için istemiyorum

Ben seni azabndan dolay istiyorum.

Bütün arzularma ulam haldeyim

Azap ile bulduum hazzn dnda. .

t

Râbiatü’l-Adeviye ise, ban duvarn sütununa vurup kanarm.

‘Ac duymuyor musun? Denildiinde ise, ‘bama gelen i'te Hakkn

takdirine rza göstermek, acy hissetmekten beni alkoymutur’ diye
i

yant vermitir.

VASIL

Altnc Secde

Bu secde madenlerin, bitkilerin, canllarn, baz insanlarn ve felek

ve unsurlar imar edenlerin görerek ve ibret alarak yaptklar' secdedir.

Allah öyle buyurur:
4

Göklerde ve yerdeki her eyin, günein, ayn, yldz

lam, dalarn, aaçlarn, canllarn, insanlarn çounun ve haklarnda aza-

bn gerçekletii pek çok kimsenin Allah’a secde ettiini görmez misin? Allah

kimden yüz çevirirse, ona ikram edecek yoktur. Kukusuz Allah dilediini

yapar."*1 Böylece bu ayette her eyi zikrederken insanlar ksmen zik-

retmitir. nsanlar hakknda ise, ‘onlarn çou’ demi ve bu durumunu

mudak iradesinin gerei saymtr.

Kul, bu ayette haklarnda azabn gerçeldetii çounluktan deil,

Allah’a secde eden çounluk içinde yer almak için secdeye koar. Böyle

bir kul, Allah’n kendisine secde imkân verdiini görüp secdeyle aras-

na girmediinde, ‘inayet
5
edilenlerden olduunu anlar. nayet edilenler,

göklerde ve yerlerde bulunanlar, yan sra batarken güne, kaybolurken

ay, yörüngelerinde yldzlar, durularnda dalar, köklerine dayanmada

aaçlar ve boyun eilerinde hayvanlar ve müahedesi olan baz insanlar
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gibi, secdeleri bölünmeyen kimselere katlm olanlardr. Allah ehlinden

birisi bu secdeyi yapp zikredilen her âlemi kendisinde görmez ya da

onlarn bir ksmnn secde ettiini görürse, secde etmi deildir.

VASIL

Yedinci Secde

Bu secde, boyun emek, zillet ve yoksunluktan kurtulu ve iman

secdesidir. Bu secde ise, Hac suresinin sonunda ‘Ey iman edenler! Rüku

edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve iyilik yapn ki, belki kurtulursu-

nuz"™ ayetinde geçer. Ayetten anlald kadaryla kast edilen ey, kur-

rulu secdesidir. Baka bir ifadeyle bu, baar, beka ve kurtulutur. Bu

ayetin okunduunu duyduunda insann iyilik yapmas ve secdeye

komas, onun imannn sebebi (sonucu) olmutur. Çünkü Allah bu

ayette müminleri ‘Ey* ifadesiyle ayrm ve onlara rüku ve kendisine

secde etmeyi emretmitir. Böylece secde eden kii, ‘emredileni yapm
olmada meleklere katlr.’ Böylece kul, secde etmi ve kurtulmutur.

Bu sccdc hakknda görü ayrl vardr. O secdeyi yapan ve (Hak-

kn) beka ve her eyi baki klma özelliini bilmeyen; kendi bekasyla

baki olan ile Haklan baki klmasyla baki olan ayrt edemeyen; kendi

alâmetiyle kurtulup kurtulua eren ile (bakasma) katldnda kurtulan

ve geçen kimsenin farkn bilmeyip baz durumlarda ‘sabitlik’ baz du-

rumlarda ise ‘kurtulu’ bulunduunu söyleyen kimse, bu ayette secde

etmi saylmaz.

VASIL

Sekizinci Secde

Bu secde, kabul edenlere göre (ehl-i itiraf. Rahman isminin gere-

ini bilenler), nefret ve inkar secdesidir. Allah öyle buyurur:
‘

Onlara

Rahman’a secde edin denildiinde, Rahman nedir? Derler. Senin emrettiin
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eye secde mi edeceiz? Onlarn sadece nefretini artrr.
5153 Yani onlara ‘sec-

de edin’ denilmesi nefretlerini artrr. Mümin ise, bu ayeti okuduunda

inkarc kafirden farkllamak için Rahman ismine secde eder. te bu,

‘ayrma secdesi’ diye isimlendirilir. Allah öyle der: ‘Ey günahkârlar!

Bugün ayrn.” 54 er-Rahman ismini inkar edenlerle onu kabul edenler

arasnda kyamet günündeki ayrma, bu ayet okunduunda secde et-

mekle gerçekleir. Bu isim, onlarn nefretini artrr, çünkü onu bilmez-

ler. Bu nedenle ‘Rahman nedir?’ derler. Bu soru, inkar bildiren bir

tarzda sorulmutur. te bu, kahr vSecdesi deil, nimedendirme secdesi-

dir Çünkü kafirler. Rahman isminin yükümlülükle çelitiini ve secdeyi

emretmenin bir yükümlülük olduunu düündüklerinde yanlmlardr.

Onlara göre, mübalaal rahmet anlam tayan er-Rahman’a secde uy-

gun deildir. Kur'an- Kerîm secdeyi kahr gerektiren bir isimle birlikte

zikretseydi, belki de kafir korkarak secdeye koard. Nitekim cahiliye

devrinin büyüklerinden bir zorba, Hz. Peygamberim huzuruna gelerek

‘Ey Muhammedi Getirdiini bana oku da, bir dinleyeyim?’ demi. Bu-

nun üzerine Hz. Peygamber ona ‘Ha, Mim, yüz çevirirlerse de ki, Ad ve

Semud’un çl gibi bir çlkla sizi korkuttum,,5s ayetini okumu. Ayette

geçen kimseler, Arap idi ve onlarn hikayeleri Hicaz’da mehurdu. Bu

ayeti duyduunda, kemikleri titremi ve rengi sararm ve duyduu e-

yin gücünden ve onu bilmesinden dolay kpkrmz olmu ve öyle de-

mi: ‘Bu bir zorbann sözüdür.’

Okunan ayet, onlarn sadece nefretini artrmtr. Baka bir ifadey-

le, yükümlülüün er-Rahman’a bitimesi, onlarn nefretini artrr.

Rahman, kendisine isyan edeni balayan ve affeden, dolaysyla kendi-

liinden sorumlu tutmayan demektir. Bu cahil Rahman’a secde etme-

nin yükümlülükle deil, cezalandrmayla çelitiini ve bu secdenin mü-

kafat artrdn bilseydi, hiç kukusuz ki, secdeye koard. Bu secdeyi

yapp bilgi ile hbra’y (tecrübeye bal uzmanlk) -ki zevklerin bilgisi-

dir- ayrt etmeyen, gerçekte secde etmemitir. ‘Sizi deneyeceiz, ta ki bile -

îim”
56

ayeti, bu bilgi türüyle ilgilidir.
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VASIL

Dokuzuncu Secde

Bu secde, kesin haberden meydana gelen ‘gizli srrn’ secdesidir. Bu

surede secdenin yeri hakknda görü ayrl vardr. Bir görüe göre

‘ilan edersiniz
5157

ayetinde, bir görüe göre ise,
‘

Yüce Ar’n Rabbidr’
1™

ayetindedir. el-Azim ayetinde secde edilirse, bu, azametin birlenmesi

secdesidir. Okuyan kii, ‘Göklerde ve yerde tohumu çkaran kimseye secde

etmezler mi?’
159 ayetinde secde ederse, bu da, tercih secdesi saylr. Bu

secdeyi yapan kii öyle der: ‘insanlar, alenen yaptklarn bildiine

inandklar günee secde ederler. Hâlbuki ‘gizlediklerini ve açkladkla-

rn bilen’ kimseye secde etmek daha yerindedir. Onlar, scaklyla yer-

yüzünün bitirdii bitkileri ortaya çkaran günee secde ederler. Allah da

onlara ‘Göklerde tohumu çkaran kimseye secde etmeniz daha yarar-

dr’ der. Kast edilen ey, battktan ve gizlendikten sonra görünen yldz-

lar ortaya çkarmaktr. Sonra onlar parlak bir ekilde, izhar eder. Yer-

yüzünde ise, yeryüzünün bitkilerini çkarr. Öyleyse, güne bunu yapa-

maz, bilakis güne gözüktüünde gökte bulunan bütün yldzlar gizle-

nir ve silinir.

Günee secde etmektense, Allah’a secde etmek daha uygundur.

Çünkü Allah katnda günein hükmü, bat ve doum annda yldzlar

hakknda verdiimiz hüküm gibidir. Güne de, tpk dier yldzlar gibi,

Allah’n gökte çkard tohumdandr. te (secde etmek için günei de-

il de Allah’) tercih secdesi bdur. Çünkü Allah’n mertebesinin ilahl-

gn gösteren kant, kendisini ilah edindiklerinde günein ilahlgn gös-

termekten daha üstündür (müreccah) ki bunun nedenlerini zikrettik.

Bu secdeyi yapp da hayvanlarn dilini örenemeyen ya da kularn dili-

ni bilmeyen; bütün yldzlar .ve nutkun harflerini nikahlayp bakireler-

den haz duyduu gibi haz almayan kimse (secde etmemitir).
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Onuncu Secde

Bu secde, dikili kantlardan harekede akl ve kalp gözünün (Hakk)

tespih ve (O’nun karsnda) tevazu duygusuyla hatrlama ve öüt al-

mak için yapt secdedir. Bu secde. Lokman suresinde ‘Elif-Lam-Mim,

tenzil...
5
diye balayp ‘

Ayetlerimize kendilerine hatrlatldnda secdeye

kapanan ve Rablerinin övgüsünü tespih edip büyüklenmeyenler inanr’ 100

ayetidir. ‘nne (kukusuz, ayette inne-ma eklinde geçti)’ edat, kesinlik

ve belirsizlik anlam tar. Allah, bu ayede öyle demektedir: Ayederi-

mizin toplanmlk halinde nefislerin güçlerinden meydana gelen eyler

deil, varlmza ve peygamber gönderiimizin doruluuna kant ola-

rak diktiimiz deliller olduunu sadece kendilerine hatrlatldnda

(secdeye kapananlar anlayabilir). Tezekkür (hatrlama), gaflete düül-

mü veya akilimin unuttuu bir ey hakknda olabilir.

‘Sadece akl sahipleri hatrlar.
5
Allah öyle der: Bu ayederin (nazar)

kendileri için diktiimiz eylere ayeder olduu teorik incelemeyle alg-

lanabilir. Onlara hatrlatldnda ise, yüzlerinin üstüne düerler. Baka

bir ifadeyle, zadar hakkmdaki bilgiyi elde ederler. Böylelikle onlar, Al-

lah’n pe.ygamherlerinin dilleriyle kendisini tenzih ettii ekilde Rable-

rini tenzih eder ve (elde ettikleri) bilgileri bunu yapmalarna engel ola-

cak bir büyüklük onlara kazandrmaz.

Bu secdeyi yapp da akimn alglad eyleri bilmeyen ve teorik in-

celemesinin verisiyle inancnn verisini ayrt edemeyen kimse, gerçekte

secde etmemitir. Böylelikle kul, aklederek deil, inanarak Rabbini ten-

zih eder. Bilgi ve hikmeti ise, bulduu yerde alr, bunlar getiren organa

bakmaz. Çünkü akll kii, insanlar gerçek vastasyla tanr, akll olma-

yan ise gerçei adamlar vastasyla tanr. te bu (gerçei insanla tan-

mak), teorik incelemenin en büyük sürçmelerinden biridir. Çünkü ko-

nuan bir insann gerçek hakknda açklamak istedii eyi -ki gerçekte

sözle amaçlanan ey bu anlamdr- gösteren anlamn içkin olarak bulun-

duu bir sözü cahil kii Peygamberden kabul edebilir (bunda bir güçlük

çekmez); Hâlbuki ayn anlam.peygamberin varisi veya veli söylediin-

de, onu imkânsz sayar ve reddeder. Bilgiyi bilgisinin kendisinden dola-
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y kabul etmi olsayd, (ayette belirtilen) ‘hatrlayanlardan (dolaysyla

secdeye kapananlardan) olurdu. Allah Kur'an- Kerîm’den indirilen

ayetlerle peygamberin üç insan snfna hitap etmesi gerektiini söyle-

mitir: Kur'an- Kerîm bir grup hakknda bir ‘tebli’dir. Onlar, Allah’n

katndan geldiine inanarak sözleri duyarlar ve baka bir ey de anla-

mazlar. Bir gruba ise. Peygamber ayetleri ‘derinden düünmeleri için

okur.’ Baka bir ifadeyle, peygamber onlar kendisinden deil, onu

gönderenin katndan getirdiini anlayncaya kadar ayetler hakknda de-

rinden düünürler. Peygamber baka bir gruba ise, ‘akl sahipleri hatr-

lasn’ diye ayetleri okur. Baka bir ifadeyle onlar, daha önce bildikleri

eyleri, yani önceki peygamberlerin getirip (akl) kantlarn imkânsz

sayd ve alglanmas güç eyleri hatrlarlar. Alglanmalarnn güç ol-

mas, söz konusu kantlarn öz kantlar olmasndan kaynaklanr. Bu son

grup, keif ve vecd (ehl-i kef ve’l-cem’ ve’l-vücûd) sahipleridir. Bu ayet

için secde edip zikrettiimiz eylerin kendisi hakknda gerçeklemedii

kimse, gerçekte secde etmemitir. .

VASIL

On Birinci Secde

Bu secde, bize göre, nurlar mertebesinde ükür secdesi; sahibi için

ise -herhangi bir günah nedeniyle olmakszn- tövbe secdesidir. Tövbe,

secdenin amaçlarndan birisi deildir. Bu secdenin ayeti, Sâd suresinde-

ki ‘Davud kendisini snamadmz zannetti ve Rabbinden balanmak dile-

di, rükuya kapand ve tövbe etti
m

ayetidir. Böylelikle Davud, hem tövbe

ve hem ükür amacyla bu secdeyi yapmtr. Zan, onun kapsndadr,

Allah öyle der: ‘Davud onu denediimizi zannetti.’ Çünkü dilde fime,

denenmek demektir. Araplar ‘Fetentü el-fzza ale’-nar’, yani ‘gümüü

atete snadm (gümü mü deil mi anlamak için)’ derler. Böylelikle

Davud, Rabbinden vurgulu bir ekilde kendisini örtmesini istedi. Çün-

kü ayette geçen istifar, tekit ifade eder. Böylece yere kapanm ve iste-

dii konuda kendi güç ve kuvvetine deil, Allah’a yönelmitir. Bu du-
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rum, kendisiyle gizlenecei bir gücün onda bulunduuna delildir.

Davud ise, bunu yapmam ve o konuda Allah’a dönmütür.

Bu durumu ‘Arzuya uyma !' 162 ayeti destekler. Davud, istedii konu-

da hükümran olma gücüne sahip olmasayd, (arzuna uyma diye) bun-

dan engellenmezdi. (Ayette Allah der ki) Bize bavurduu konuda ihti-

yacn karladk ve bizim mertebemizde bakalarnn (onu görmesin-

den) onu gizledik. Kullarn arasnda hüküm verme, yönetme ve etkin

olmada halifemiz (Davud Allah’n halifesiydi) olduunu açkça belirt-

memize ramen, kymeti bilinmemitir.

Allah öyle buyurur: ‘Onun bizim katmzda büyük kymeti vardr ™'3

Bu durum bizden kaynaklanr, yoksa bu kymet, var olanlara ve baka-

larna dayanmaz. ‘Ne güzel var yeridir!
210* Yani, onun sonu güzel bir

sondur. Çünkü güzellik ve güzel, ihsandan gelir. hsan, hakikatleri bu-

lunduklar hal üzere örenmeyi salayan görme makamdr. Allah’n

peygamberi ihsan, Cebrail’e, iaret ettiimiz ekilde yorumlamtr (Al-

lah’ ‘görür gibi’ ibadet etmek).

Hakknda herhangi bir görü ayrl bulunmayan bu yönelme sec-

desini yapan kii, secdeyi yapp Davud’un secdede bulduu ilahi yakn-

l, iinin sonunu bilmeyi ve iinin nasl sonlanacan, makamn sonu-

nu ve ahiret hayatnda Rabbinin katndaki mertebesini bilmezse, secde

etmemitir. Bu durum, secdeyi Davud peygamberin secdesi gibi yapt-

nda böyledir. Secdesini Hz. Peygamber’in secdesi gibi yapp bütün

hallerinde her hale yarar bilgi ve amelinde ya da her diyarda o diyara

özgü bilgi ve amelde bir art görmezse, secde etmi saylmaz. Çünkü

bir yerdeki art, o yer için ortaya konulmu eylere göre gerçekleir.

Dünya hayat, teklif ve amel yeridir. Ahiret ise, mükâfat ve ödüllendir-

me yeri olduu gibi bilgisini Allah’tan alan kimseler için dünya da ödül

diyardr. te Allah’n peygamberi! Allah, geçmi ve gelecek bütün gü-

nahlarn balad halde (ödül), Rabbine ibadetini artrm, bu ko-

nuda Allah’a ükretmek için ayaklar iinceye kadar namaz klmtr
(kulun karlk vermesi). Bu durum, balanma karlnda kulun ver-

dii karlktr. Öyleyse, dünya da ‘ceza (karlk vermek)’ diyardr. Bu

yorumla ‘din günü’, dünya ve ahiret günü demektir. Dünya hayatnda

cezalarn (had) saptanmas bir ceza olduu gibi ayn zamanda Allah

bedbahdar dünyada iledikleri iyi ahlaklar karlnda verdii nimetler-
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le mükafatlandrr ve ödüllendirir. Böylece, dünyada iyiliklerinin mey-

velerini devirmi olarak ahirete varrlar. Dünya hayat da bir ‘ceza ve

karlk’ diyar olmasayd, böyle olmazd. Öyleyse, secdesinde bu gibi

bilgileri alglamayan kimse secde etmemitir.

VASIL

On kinci Sccdc

Bu secde, Allah’n anna yaraan yüceltmeyi yerine getirmek için

bütün gayretini harcama ve çalmayla birlikte ondan haz alma secdesi-

dir. Bu secde, Ha-Mim diye balayan sccdc ayetidir. Secdenin yeri hak-

knda görü ayrl vardr. Baz bilginler, secdenin ‘Ancak O’na ibadet

ederseniz
ms

ayetinde olduunu söylemitir. Burada secde eden kii, sec-

desini art secdesi yapmtr. Secdeyi ‘Onlar üzülmezler
’"A

ayetinde ya-

pan ise, sevgi ve sevinç secdesinin sahibidir.

nsanlar, dinlenmek için geceye muhtaçtr. Geceyi kendileriyle in-

sanlarn gözleri arasna giren bir elbise edinirler. Besinlerini elde etmek

için de, kendisinde sebeplendikleri gündüze de muhtaçtrlar. Gündüzün

günein doumu, gecenin ise günein batmyla gerçekletiini gördük-

lerinde ise, gece ve gündüzün varln günele ilikilendirirler ve ona

taparlar. Bu insanlar, günee tapanlardr. Yunan ehirlerinde (bilad-

Yunan) günee tapanlardan pek çok insan gördük. Onlarn bilginlerin-

den birisinin evine konuk olmutum. Kendisine Allah’a tapmaya güne-

e tapmay niçin ortak kotuklarn sordum. Bunun üzerine bana öyle

yant verdi:
c

Biz günee ilah olarak tapmyoruz. Haa! Allah tek ilahtr.

Bizim bilginlerimiz, bu büyük aydnlk cismin içerdii âlemdeki yarar-

lara bakm, sonra Allah’n ona balad yararlar saymtr. Biz de, Al-

lah’n ilgisi ve inayeti olmasayd onu bu ilere görevli yapmayacam

anladk. Bu nedenle kurtuluumuz için Allah katnda en güzel vasta

olmas için ona sayg göstererek yaklamak istedik. Bize göre güne, Al-

lah’a muhtaç bir kuldur. u var ki Allah’n ona ilgisi ve inayeti vardr.’

Bilginin bana söyledii budur. Biz de, onun verdii ziyafette yemek yi-

yorduk.
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Allah bu secde hakknda öyle der: ‘Onun ayetlerinden birisi...
5167 Bu-

rada zamir, Allah’a döner. ‘Gece ve gündüzdür.
ms Bunlar, güneten

meydana gelse bile günein ayetleri deil, Benim ayederimdendir. Son-

ra öyle der: ‘Güne ve ay.
,lM Burada Allah, gecenin ayetini sildiini in 1

sanlara bildirir. Gecenin ayeti, aydr. Dolaysyla onun, ancak gece-

leyin göründüü gibi da ödünçtür, çünkü ayn günein-
nn yansmasdr. Ay ise, güne için bir ayna gibidir. Öyleyse, ayn sana

verdii k günee aittir ve o sadece bir ulatrcdr. Çünkü ay, sönük-

tür. Allah gündüzün ayetini ise, aydnlk yapmtr. Baka bir ifadeyle,

onunn göz için görünür.yapmtr. Bu doum vc batmay ise, se-

nenin mevsimlerini örensin diye, günele hesap yapan kimseler adna

belirledik. Zaman ayla hesaplayan ise, senelerin saysn ve hesabn ö-
renir. Allah, hilal hakknda öyle der: ‘De ki, onlar manlar ve hac için

vakitlerdir/"
70
Allah insanlara öyle der: Günee ve ibadete bu nedenle

tapyorsanz, hiç kukusuz, biz (günele ortaya çkan) bu ayetleri (güne-

e deil) kendimize delil olarak yarattk. Siz de (günee deil), ‘hepsini

yaratan ;Allah’a secde edin.’ Allah günei, ay, geceyi ve gündüzü tek bir

zamirde toplam ve diilii erkeklie hâkim (halaka-hünne, dii zamir)

klmtr. Çünkü gece, gündüz, güne ve ay etkin deil, edilgendir. Bu

ise, düünen timseler için, açk bir benzetmedir.

Bu cisimlerin çoulu ise, akll dii çouludur. Bu durum, erkeklie

ait dereceden eksildiklerine dikkat çeker. Ayette ‘halakahum (onlar ya-

. ratt, erkek zamirle)
5

demedi. Böyle deseydi, erkeklii onlara hâkim

klmas nedeniyle deerlerini artrm olurdu. Çünkü Araplar konuur-

ken (erkek ve kadn ayn zamirde bir araya getireceklerse) erkei diiye

hâkim klar ve öyle derler: ‘Zeyd ve Fatmalar çkt (haracû, erkek za-

mir)!
5 Hâlbuki dii için söylenen ‘harac-ne (çktlar)

5

ifadesini kullan-

mazlar. Söz konusu cisimleri yaratan Allah, ibadet edilmeye onlardan

daha lâyktr. Çünkü etkinin mertebesi edilgenden daha üstündür. Öy-

leyse, Hak iki bakmdan eksik olan kimseden ibadete daha lâyk ve daha

müstahaktr. Söz konusu iki durum, yaratlm olmak ve diiliktir.

Allah öyle der:
‘

Rabbinin katnda bulunanlar
7,71

Yani, Ay teleinin

aasmdakilerin dnda olan Allah’ bilen melekler.
‘

Gece gündüz Allah’

tespih eder .’172 Onlar, Allah’ sizden daha iyi bilir. Bunlarn (güne ve ay)

arasndan ilah edindikleriniz gerçekte ilah olsayd, hiç kakuuz, melek-

ler sizden daha önce ilah edindiiniz eye secde ederlerdi. Çünkü me-
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leklerin (gerçei) sizden daha iyi bildiini biliyorsunuz. Hâlbuki melek-

ler, dinlenmeden ve duraksamadan Allah’a secde ederler.

VASIL

On Üçüncü Secde

Bu secde, elence ve oyun (içinde bulunmaktan vazgeçme) secde-

sidir. Baka bir ifadeyle on, üçüncü secde, Allah’tan gafil olanlar uyar

secdesidir. Söz konusu secde, Necm suresinin sonundaki ayettedir.

Orada secde edilip edilmeyecei hususunda (bilginler arasnda) görü

ayrl vardr. Onun secdesine ilahi emir, horluk ve yoksunluk bitmi-

tir. Çünkü (ayette zikredilenler), alay edenlerdir. Allah, onlara öyle

der: Zengin iseniz, Kur'an ile zengin olunuz. Çünkü Kur’an size daha

yarar.’
‘

Allah'a secde edin ve ibadet edin.’173

Bir rivayette öyle denilir: ‘Allah bir peygambere, peygamberin

Kur'an’ teganniyle okuyana verdii gibi izin vermemitir.’ Yan, Al-

lah’n duymas peygamberin Kur'an’ duymasna benzemez. Allah’n

peygamberi ise öyle der: ‘Kur'an’ teganniyle okumayan bizden deil-

dir.’ Böylece, peygamber Kur'an’n teganniyle okunmasn sünnetten

saymtr. Bu ifade, Hmriye ivesidir. öyle derler: ‘smid lenâ!’ Yani

bize tegann yap. Bunu ise, çalmaya kalktklarnda hasat vaktinde söy-

lerler.

Araplar Kur’an duyulmasn diye nameli sözler söylerlerdi. Onlar,

ayette bildirildiine göre, ‘Bu Kur'an’a kulak vermeyin, okunurken gürültü

çkarn, belki galip gelirsiniz"
7*

derlerdi. Nitekim günümüzde Allah’n

beendii ilere erdirmedii bilginler (ulema), Allah ehlinin kendilerine

ihsan edilen srlarn dile getirdiklerini duyduklarnda böyle yapar ve

‘bu bir hezeyandr’ derler. Arlar ise, (Allah ehlinin söyledii) ‘küfür-

dür’ derler. Hâlbuki duyduklarnn anlam sorulsayd, onu bilemeyecek-

lerdi.

Allah öyle der: ‘Yoksa bu söze mi ?" 75 Yani, peygamberin size öüt
verdii ve bir yandan korkutup bir yandan vaatte bulunduu söze m
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‘aryorsunuz.
51 76 Yani, aknlnz artryorsunuz: Böyle bir adam,

nasl olur da Kur'an’ getirebilir? Niçin bu kitap büyüklerinize indiril-

memitir? Nitekim kafirler öyle demiti: ‘Keke bu Kur'an iki beldeden

büyük bir adama indirilmi olsayd" 77

‘Gülüyorsunuz.’ 178 Yani, bize getirildiinde onunla alay ediyorsunuz.

Bunlar, daha önce belirttiimiz gibi, gerçei adamlar vastasyla tanyan

bilgisizlerdir. ‘Siz alay edersiniz.’
1™ Bunu yapmayn, büyüklenmeyin ve

kendi dilinizdeki bu sözün sahibi olan Allah’a boyun ein, onu indiren

karsnda zelil olun. Çünkü Kur'an- Kerim’de tehditten dolay alatp

sevindirerek mutlu eden ve insan neelendiren ayeder vardr. Bu du-

rum, Allah’n rahmetinin genilii ve kullarna ihsanndan kaynaklanr.

‘Alamayn.’180 Kur'an- Kerim’de ayetleri düünen kimseler için göz ya-

nn yerini kana braktracak ekilde alatan tehdit ayetleri de vardr.

‘Siz alay edersiniz
m Kur'an- Kerim’de bütün bunlar vardr. Niçin on-

dan yüz çevirirsiniz ki? Dünya, saknma yeridir. Ölüm, herhangi bir ne-

feste size gelebilir ve size ulaabilir. Nereye varacanz düünmüyor

musunuz? Nereye gideceksiniz? Dünya hayat bir emniyet ve güven ye-

ri deildir. Hikmetli ve bilgili insan, her mertebeye o mertebenin müs-

tahak olduu ekilde davranr.

VASIL

Ön Dördüncü Secde

On dördüncü secde, cem’ ve vücûd (birlik ve varlk-vecd) secdesi-

dir. Necm süresindeki secdeyi yapp feleklerle ilikili name ve neeli

melodiler hakknda bilgi edinmeyen kimse, gerçekte secde etmi sayl-

maz. Bu secdeyi yapan insan, âlemdeki her sesin Hakkn âlemdeki

‘mezmurlarndan’ birisi olduunu örenmelidir. Bu keifte Davud pey-

gamberi gördüü gibi seslerin ve harflerin her türlü srl anlamlar dile

getirdiini görür. Bu srl anlamlar, yalçn dalar sevinçten hareket etti-

rir, yasl insan sevinç ve neeyle güldürür. Bütün bunlar görmeyen ki-

i, secde etmi deildir.
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Bu son secde ‘Gök parçalandnda (nikak)’ suresindedir. Yeri

hakknda ise, görü ayrl vardr. Ebu Hureyre, bu secdeyi Hz. Pey-

gamberin arkasnda yapm ve ‘Onlara Kur'an okunduunda secde etmez-

ler’'*
1 ayetinde secde etmitir. Bu secde, cem’ (uluhyet mertebesinin

birlii) secdesidir. Çünkü o, ‘Kur'an’ esnasnda yaplan secdedir. Cem’

ise, çoklua imkân verir. Çokluk, benzerlerle olabilecei gibi baka ey-

lerle de olabilir. Mutlak birlik, Allah’a ait olsa bile, onun hakknda kesin

olan uluhiyetin birliidir. Bunun anlam, Allah’tan baka ilahn olmay-

dr. Çokluun birlii ise, Allah’n güzel isimleri bakmndan söz konu-

sudur. Hak için kendiliinde bulunduu durum yönünde bütün veya

parça denilemez. çimizden birisi hakknda ise, (söz gelii) Zcyd’i, onun

kendisini,d varln ve bütününü gördüm denilebilir, Çünkü bedenin

dnda sadece yüzünü görmü olabilirsin. Bu durumda, pekitirme,

onun bütünü gördüünün bilgisini verir. Çokluun varl onda bu-

lunmasayd, bütünü denilmezdi.

nsan, Kur'a- Kerim’i duyduunda -ki o Allah’n tenzih ve takdis

niteliklerinin toplaycsdr-, nasl olur da kendi toplaycln (ya da

birliini, cem’iyyet) hatrlamaz ve bütün tenzih niteliklerini kendisine

ait olduu kimseye secde etmez? Bu surede secde edip türeyenlerin bil-

gisine ulaamayan kimse gerçekte secde etmi degüdir. Bu secdeyi ya-

pan kii, hamilelerin karnlarnda tadklar türleri bilmelidir. Bu hami-

le türlerine örnek olarak yeryüzünü, bulutlar, kadnlar ve bütün diile-

ri verebiliriz. Bnun yan sra, kitaplann harflerinde tadklar bütün

anlamar da bilmelidir. Çünkü kitaplar da tayc ve hamileler arasn-

dadr. Bu secdeyi yapan kii, geldii yönden döneceini örenemez;

dünyada ve ahirette kendi durumunu gözüyle görüp yemin edecek bir

kesinlikte bilmezse, secde etmi saylmaz.

VASIL

On Beinci Secde

Bu secde, ilk Akim müahede ve Allah’a dönüten kaynaklanan ö-
retme secdesidir. Bu secde, ‘Secde et ve yakla"** ayetinde Alak suresinde
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yaplr. Baka bir ifadeyle bu secde, Allah’a yaklama talebi içeren bir

secdedir. Ayette ise, kovma ve cezalandrma ifadesinden sonra gelmi-

tir. Bu ifade, ‘kella (hayr, asla)’ sözüdür ve Allah’a ve ahiret gününe

inanmayana yönelik olarak söylenmitir. Rabbi ona öyle der: ‘Secde et

ve bana yakla! Böylece seni çard eyden kurtulur ve onun verecei

skntdan güvende olursun!

Krk altnc ksm sona erdi, onu krk yedinci ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK YEDNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

' Tilâvet Secdesinin Vakti

Baz bilginler, namaz klnmayan vakitlerde secde edilemeyeceini

kabul etmi, bir grup ise güne batmaya ya da domaya yaklamad
sürece ikindi ve sabah namazlarndan sonra secde edilebileceini kabul

etmitir. Benim görüüm, her vakitte secde edilebileceidir. Çünkü ya-

sak olan, o vakitlerde namaz klmaktr. Namazn dndaki secde ise,

hüküm bakmndan namazdan saylmaz. Nitekim Fatiha suresi de her

vakitte okunur, fakat namazda okunmas namazn bir parçasdr.

VASIL

Batnî Yorum

Secde, marifet ve tenzih yaknl demektir. nsan secde ederek

lah’n hak ettii yükseklik ve yaratklarn niteliklerinden üstünlük özel-

likleriyle kendini tenzih eder. Böyle bir ey ise, belirli bir vakide snrla-

namaz. Bilakis Allah her vakitte yüceltilebilir ve tenzih edilebilir. Nite-

kim kul, yüce kitabn okuyarak, her vakitte Rabbiyle konuabilir. Böyle

yaptnda övülür ve Allah katnda ödül alr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Kim Secde Eder

Bilginler, namazda bulunsa da bulunmasa da ayeti okuyann secde

etmesi gerektii hususunda görü birliine varm, dinleyen hakknda

ise görü ayrlna dümütür. Baz âlimler, secde etmesi gerektiini,

baz âlimler ise, iki art bulunduunda secde edeceini söylemitir: Bi-

rincisi okuyanm secde etmesi, dieri ise Kuran dinlemek için oturmu
olup okuyann dinleyene imam olabilecek nitelie sahip olmasdr. Baz

bilginlere göre ise, dinlemek üzere oturmusa okuyan imamla uygun

olmasa da dinleyenin, okuyanm secdesinden dolay secde edeceini söy-

lemitir. Benim görüüm ise, secde etmemeleri mekruh olsa bile, hem

okuyann hem de dinleyenin secde etmek zorunda olmaddr.

VASIL

Batnî Yorum

Secde etmek, kalbe vaciptir. Kalp secde ettiinde ise, yüz secdesi-

nin aksine, secdeden asla kalkmaz.

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, tasavvuf yoluna girdii ilk dönemde

kalbinin secde ermi olduunu görmü. Secdeden kalkmasn beklemi

fakat kalkmam. Bunun üzerine hayrette kalm. Yaad hadiseyi bu

yolun pirlerine sormaya balam, bilen kimse bulamam. Çünkü onlar,

dürüst insanlard, gerçeklemi bir zevk (tecrübe) olmakszn konu-

mazlard. Bunun üzerine Sehl’e öyle denilmi: ‘Abadan ehrinde saygn

bir eyh var, oraya gidersen belki sorunun cevabn alabilirsin.’ Bunun

üzerine Sehl, yaad eyi sormak için Abadan’a gitmi, o eyhin huzu-

runa girmi, selam vermi ve öyle demi: ‘Ey eyh! Kalp secde eder

mi?’ eyh öyle cevap vermi: ‘Edcir, hem de sonsuza kadar.’ Boylece,

ifasn bulmu ve o eyhin hizmetine girmi.
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Kalp secdesi hakknda tasavvuf yolunun esas udur: insan için göz

görmesiyle bir hai meydana geldiinde, hiç kukusuz, kendisi kemale

erdii gibi marifeti ve korunmuluu da yetkinlemi demektir. Artk,

eytan ona ulamak için bir yol bulamaz. Veli hakknda bu koruma

‘muhafaza’ diye isimlendirildii gibi nebi ve peygamber hakknda ‘ismet

(masumluk)’ diye isimlendirilir. Bu farkllk, peygamber ve nebiler kar-

snda saygnn bir gereidir. Böylece onlarn korunmuluuna ‘ismet’

ismi tahsis edilerek, veli ve nebi arasndaki fark salanmtr. Yine de,

bu ikisinin arasndaki, fark öyle açklayabiliriz: Nebiler, dta ve içte

(zahirde ve batnda) eytandan korunmu kimselerdir. Onlar, bütün ha-

rekederinde Allah tarafndan muhafaza edilir ve saknlr. Çünkü Allah,

onlar örnek alnsnlar diye görevlendirdi. Onlarn ii, Hakka yakarmak

vc O’nunla konumaktr. Gönderilmi nebiler, kendi adlarna mübah

bir ii yapmaktan korunmutur. Çünkü onlar, söz ve fiilleriyle hüküm

koyarlar. Mübah bir i yaptklarnda ise, kendilerine uyulsun diye onu

hüküm yapmak üzere ilerler ve Allah’n o ey hakkndaki hükmünü ta-

kipçilerine bildirirler. Öyleyse, kendilerine indirilen eyi insanlara açk-

lamak peygamberlerin zorunlu görevidir. Allah öyle buyurur: ‘Ey pey-

gamber! Rabbinden sana indirileni tebli et. Bunu yapmazsan, rsaletini

ulatrmam olursun. Allah seni insanlardan korur ,,S Peygamberin varis-

lerinin de bu tebliden büyük bir pay ve nasipleri vardr.

Veli ise, Allah’n diledii bir eyi kalbine aktarmas esnasnda, ey-

tann yapmasn arzulad iten korunmutur. Böylece Allah (eytann

arzulad o iin) hakikatini raz olaca tarza çevirmekle deitirir. Bu

durumda, veli Allah katnda büyük bir mertebeye ular. blisin günah-

taki srar olmasayd, bir daha bu veliye dönmezdi, çünkü veliye getir-

dii iin (dürtünün) yaknlk ve mutluluunu artrdn görür. Nebiler

ise, eytann bir ey aktarmasndan korunmutur. te (nebilere özgü)

ismet ile (velilere özgü) hfz arasndaki fark budur. Peygamber kar-

sndaki saygnn gerei olarak, hfz (korunma) velilere tahsis edilmitir.

Çünkü eytann ilahi tecellinin kalplerine verdii bilgiden dolay baz

velilerin kalplerine ulama imkân da yoktur. Allah öyle der: ‘Her ko-

vulmu eytandan koruyarak.,m Kastedilen, eytanlarn en büyüüdür.

Çünkü eytan herkese makamna yaraan eyi aktarr. eytan, söz gelii,

bir veliye gelir ve ona ancak itaatleri yapmasn söyler, itaatleri çeitlen-

dirir, onun dikkatini bir itaatten daha üstün bir itaate çeker. Bu du-
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rumda veli, ibadetlerde nefsanî arzularna ait bir etki göremez ve onu

yapmaya koar. Kovulmu eytan ise, velinin verdii düünceyi almakla

tatmin olur. Veli bu konuda Rabbinden bir delile sahip olsayd, hiç

kukusuz, daha iyi olurdu. eytan, ilahi tecellinin bilgisine herhangi bir

ekilde zarar veremez. Bu nedenle Hz. Peygamber kendi eytan, yani

onunla ‘sorumlu yakn’ hakknda öyle der: ‘Allah bana ona kar yar-

dm etmi, o da müslüman olmutur.’ Yani, eytan peygambere boyn
eerek ona sadece iyilii emretmitir. Allah hakkndaki bilgisi teorik

düünce ve tümevarmdan olan kimse ise, bu durumda deildir. eytan

ona kukulu kantlar verir. Amac ise, kiiyi artmak ve Rabbini bil-

meyerek ya da kuku ya da hayret ya da tereddüt içinde ölmesini sa-

lamak için onu düünme alanna çekmektir. Allah hakkndaki bilgisi te-

celliden meydana gelen veli ise, basirete sahip olarak her kukudan ko-

runmutur. Çünkü eytann, yani insan ve cin eytanlarnn ilahi tecelli

ilminin sahibinin kalbine ulama imkân yoktur. Böyle bir hal ise, veli-

ler içinde sadece ‘kalbi secde eden’ kimse için gerçekleebilir. Çünkü

eytan insandan ancak kalbiyle ve yüzüyle (zahir ve batn) secde etti-

inde uzaklaabilir. Kalbi secde etmeyen veli korunmu deildir.

Kalbin secdesi, Allah ehlinin yolunda önemli ve büyük bir mesele-

dir, az bulunan baz fertlerin dnda kimse için gerçeklemez. Onlar,

rablerinden bir delile sahip kimselerdir. Delil, Hakkn tecellisi demektir.

Bu delili, eytann ayrld kuldan meydana gelen bir ahit (tank) takp

eder ki o da, ‘kalbin secdesi’dir. O halde, Rabden gelen bir delille onu

takip eden .ahit bir araya geldiinde, kalp korunur ve saknlr. Bu kal-

bin sahibi ise, insanlar basiretle Allah’a çarr. Tasavvuf yolunda bu

makam hakkuda sûflerin ard pek çok sebep vardr. Ebu Yezid

öyle der: ‘nsanlar u kadar yl Allah’a davet ettim, sonra Allah’a dön-

düm, bir de ne göreyim: Hepsi beni geçmi.’ Bu makamda Ebu Yezid’e

öyle denilmi: ‘Arif günah iler mir’ O da öyle cevap vermi: ‘Allah’n

emri mutlaka gerçekleir.’ Bu ifade, edebin zirvesidir. Çünkü Ebu Yezid

‘evet’ ya da ‘hayr’ dememitir. Bu ise, onun hali, bilgisi ve saygsnn

yetkinliindendir. Allah ondan ve onun gibilerden raz olsun!
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FASILÇNDE VASIL

Secdenin Nitelii

Baz âlimler, eilince ve kalknca tekbir getirmek gerektiini, baz

âlimler ise sadece namaz secdesinde tekbir getirileceini söylemitir.

Namazda secdeye giderken eilirken ve kalkarken tekbir getirilir. Be-

nim görüüm ise, tekbirin gerektiidir. Böyle bir ey rivayet edilmemi

olsa bile aksi de rivayet edilmemitir.

VASIL
/

Batnî Yorum

Secde ederken Hakk büyüklemek (tekbir), her durumda övülen

bir itir. Çünkü tekbir, bir tenzihtir. Kul secdede dile hakkn vermeli-

dir. Dile hakkn vermek ise, tekbiri söylemekten baka bir ey deildir.

Ayn ekilde, her birisi kendi hakikatiyle olmak üzere, bütün organlar

da secde eder.

FASIL ÇNDE VASIL

Secde çin Abdest Almak

Baz âlimler, abdestliyken secde edilebileceini, baz âlimler ise ab-

destsiz de secde edilebileceini söylemitir ki ben de bu görüteyim.

Ancak, abdcsdi secde etmek daha uygundur. Çünkü Hz. Peygamber se-

lam almak için teyemmüm alm ve öyle demitir: ‘Allah' temiz olma-

dan zikretmeyi naho gördüm.’
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VASIL

Batnî Yorum

Kalp temizlii, secde eden olmas bakmndan, Allah’a secdenin ge-

çerlilik artdr. Organlarn temizlii ise, secde esnasnda manevi yoldan

anlalr. Çünkü onlar, secde vaktinde baka bir ile ilgili olamazlar.

Kalp ise, böyle deildir. Bu nedenle, kalp secde ettiinde ebediyen sec-

deden kalkmaz. Namazn dndaki secde halinde ibadede ilgilenen or-

ganlarn fiilinde su veya topran kullanlmas art deildir. Secdenin

abdestliyken yaplmas, daha uygun ve daha üstündür. Abdullah b.

Ömer abdestsizken bile tilâvet secdesi yapard.

FASIL ÇNDE VASIL

Kbleye Dönerek Secde

Bilginler, tilâvet (okuma) secdesinde kbleye dönmenin gereklilii

hususunda görü ayrlna dümü, baz âlimler yüzü her nereye dö-

nerse secdeyi oraya doru yapabileceini söylemitir. En uygunu ise,

kbleye dönmektir. Baz âlimler ise, kbleye dönmenin art olduunu

söylemitir. Benim görüüm ise, secdenin herhangi bir yöne yaplabile-

ceidir. Çünkü Allah öyle der: ‘Her nereye dönerseniz, Allah'n yüzü

oradadr .

,|8A Mümkünse kbleye dönmek, zahiri ve batm birletirdii

için, daha uygundur.

VASIL

Batnî Yorum

Allah, snrlanmaktan münezzeh ve mütealdir. u halde bu, kalple-

rin kblesidir. ‘Her nereye dönerseniz Allah’n yüzü oradadr.’ Allah ehli
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arasnda bir görü ayrl olmakszn, münezzeh bir hakikat olarak ora-

dadr. Kul Allah’a secde ettiinde, hiç kukusuz, geçerli kbleye secde

etmitir. Çünkü Allah her eyi ihata eder. O’nu yönler snrlamad gi-

bi mekânlar da sdrmaz: O, her mekânda bulunur. Allah’tan baka hiç

kimse bu özellie sahip olmad gibi baka hiçbir varlk böyle nitele-

nemez. Secde eden kii, yaratlnda iki el bir araya geldii gibi, iki kb-

leyi (zahir ve batn kble) bir araya getirebilir. Bövlece snrlanma kabul

edeni snrlar, mudaklk kabul edeni mutlaklatrr. Bunu yapan kii, Al-

lah’n her eye yaratln vermesi gibi, her hak sahibine hakkn vermi

demektir.

FASIL ÇNDE VASIL

Zahiri ve Batnî Yorumuyla Bayram Namazlar

Bayram namaz görmenin yinelenmesidir

Benim üzerimde gözüken varlk ile

O’ndan olan ey bize tecelli ettiinde

Her bayramda benden olan ey onu över

Benim varlmdan olan bayramm cömertlik günüdür

Artrmakszn onu bana ihsan eder

Ona yedi kez tekbir getiririm, sonra be kez.

ah damaryla snrl yaknlktan (tenzih ederek).

i
Zatmn verdii eyi O’ndan istiyorum

Bu güne ait olan yeniden yaratmay

Oluumun gözüyle konumu olsaydm

stenileni isteyenden ayrt etmi olurdum

Fakat kinayeyaptmda, O’ndan ifade ediyorum

Yükselirken veya düerken ki hal dilimle.

Her durumda O'nunla konuuyorum

Artmann kazlaryla beni perdeliyor

O’nun örtüsünü zatmn gözünden kaldryorum
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'

Varlmdan doan ey yok oluyor

Temizliim onun hayat suyuyla gerçekleir

Su bulamayan ise toprakla teyemmüm eder

Teyemmümüm zatmla dönmemdir

Kendime; müahedede müahede olmakszn.

Ezan okunmakszm ya da kamet getirilmeksizin bayram namazlar-

n klmak, sünnettir. Onlar sevinç günleridir. Ramazan bayramnda in-

san orucu açmakla sevinir, Rabbine kavumak için namazla acele eder.

Çünkü namaz klan kii Rabbiylc konuur. Hz. Peygamber öyle der:

‘Oruç tutann iki sevinci vardr: Birincisi orucunu açtndaki, kincisi

ise Rabbine kavutuundaki sevincidir.’ ari, iki sevincin gerçekleme-

sini hzlandrm ve Ramazan bayram namazn belirlemitir. O gün,

•orucunu açarken zorunlu kulluktaki farzlarn ücreti gibi ücret alsm diye

kula oruç tutmak yasaklanmtr. Böylece alaca sevap çok büyük olur.

Oruçlu için kurban bayram da, tpk Ramazan bayram gibi, Arefe gü-

nü oruç tutann orucu bozma bayramdr. Çünkü bu oruç, Arefe günün

dnda tevik edilmi bir oruçtur. Farzlarn sevabn alabilmek için,

Kurban günü oruç tutmak da yasaktr. Çünkü farzlarn sevab, en bü-

yük sevaptr.

Bayram süslenme, yeme, içme ve elenme gibi nefsanî durumlarla

ve ilerle ilgilenme günü olduu için, kuldan gününü Rabbiyle konua-

ca namazla açmas istendi. Böylece bilhassa bayram günü Hacda ol-

mayan çimseler, günün kalan ksmn koruyabilir. Çünkü bayram gü-

nünün ilk vaktindeki namaz, (günü bir namaz sayarsak) namaza niyet-

lenmek gibidir. Niyet namaz koruduu gibi bayram günündeki namaz

da niyetin yerine geçerken gün de namazn yerini alr. Namaz klarken

bir gaflet gerçekletiinde, niyet onu telâfi eder. Çünkü niyet varsa,

namaz tamdr. Dolaysyla niyetin hükmü, namaz klan kii farknda

olmasa bile, namaza yaylmtr. Bayram günü içinde insandan meyda-

na gelen elence, oynama ve sair mübah fiiller günün sonuna kadar

namaznn korumas kapsamndadr. Bu nedenle, ‘salatü’I-îd (bayram

namaz, dönü namaz) 5

diye isimlendirilmitir. (Kelimenin kök anla-

mndan hareket edersek) Id, insann iledii bütün fiillerin karlnn
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kendisine dönmesi demektir. Bu mükâfat, niyet geçerli olduu için, in-

san gafil olsa bile namazdaki haline göre verilir.

Bu nedenle, balama tekbirine benzetilerek ve orucun vaciplik ha-

linde oruç niyetinin karl olsun diye, bayram günü oruç tutmak ha-

ramdr. nsan orucunu açtnda, Ramazan aynda farz oruç tuttuu

gibi, farz ilemi saylr. O gün insann iledii bütün mübahlar, nama-,

zn siinnederi gibidir; yapt bütün farzlar ve vacipler ise, namazn

ardan gibidir. Dolaysyla, kulun bayram gününde yapt her iteki

durumu, namaz klann hali gibidir. Bu nedenle ‘îd namaz (tekrarlama,

dönme, avdet etme namaz) diye isimlendirildi’ dedik. Yolumuzdan

olmayan ve içtiimizden içmeyenler ise öyle derler: ‘Bayram nama-

znn îd diye isimlendirilmesinin sebebi, her sene tekrarlanmasdr. Hâl-

buki be vakit namaz da her gün yinelenir ve ‘tekrar namaz’ diye isim-

lendirilmez. Bu yorum, balayc olmasa bile, söylene gelen bir görü-

tür. ‘Bayram namaz o günün süslenmeyle ilgili olmas nedeniyle böyle

isimlendirilmitir’ denilirse, buna kar öyle yant veririz: Süslenme her

namazda gereklidir. Çünkü Allah insan ouna öyle buyurur: ‘Her mes-

cide girdiinizde zînetinizi (süslerinizi) alnz
''137 Orucu açmak farz bir iba-

dete dönütüü için îd diye isimlendirilmitir. Mübah olan ise, vacibe

dönmütür..

FASILLAR

Bilginlerin Çounluunun Görü Birliine

Vard Hususlar

Bayram günü namaza gitmek için ykanmak, bir görü ayrl ol-

makszn iyi görülmütür.- Ezan ve, kametin okunmamas, sünnettir.

Gerçi Ebu Amr b. Abdiber’n . Esahhu‘l-eka\iFdc aktardna göre

Muaviye, ezan ve
.
kamet okutmutu. Sünnet olan, bayram günü nama-

znn hutbeden önce klnmasdr. Osman b,
;
AfFan tersini yapm,

Abdülmelik b. Merva da görü ve içtihadyla bunu benimsemitir.

Mervan, bu konudaki içtihadnda.ari’nin hutbeden maksadnn ne ol-

duuna dayanmtr. Fakihler, bayram namaznda, okumann bir snr
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olmadnda görü birliine varmtr. Bununla beraber, birinci rekâtta

A’la (Sebbih isme rabbike’l-a’Ia), ilcinci rekâtta ise aiye suresinin

okunmas miistehaptr. Ayn ekilde, Hz. Peygambere uyarak, birinci

rekâtta Hac, ikinci rekâtta Kamer suresinin okunmas müstehaptr.

VASIL

Batnî Yorum

Ykanmak, genel temizlik ve taharet demektir. Ykanmak ise neza-

fet demektir. Kii dna ve içine en güzel kyafeti giymelidir. Dndaki
kyafet elbise, içindeki kyafet ise takva elbisesidir. Takva ile kastedilen

ise, insann sayesinde avret mahallini açlmaktan koruyabilecei ya da

scaklk ve souktan korunaca eydir. O ise, luyafet türünün en hayr-

lsdr. Küçük-büyük herkes bayram günü namaza gitmek ister ve na-

maza gideceklere yönelik bir hatrlatma belirlenmemitir. Bu nedenle,

ezan ve kametin hükmü dümütür. Çünkü onlar, gafilleri uyarmak için

birer ilandr. Hâlbuki burada hazrlanma gerçeklemitir. Kalbin Allah

karsndaki huzuru ise, melein ilhamna gerek brakmaz. Melein il-

ham, ezan ve kamet okumak gibidir. Muaviye’nin yapt uygulama,

ender olan gözeterek gafili uyarmak amac tar. Çünkü gafil insan,

oynamak ve dolamay gördüünde namazdan gafil kalabilir. Hz. Pey-

gamberin devrinde nefisler, onu görmeye arzulu ve onun huzurunda

bulunmaktan haz alyordu. Peygamber, imamd, dolaysyla, o gündeki

herhangi bir i sahabeyi peygambere gitmekten alkoymazd. Bundan

dolay, peygamber ezan ya da kamet okunmasn gerekli görmemiti.

Namazn hutbeden önce klnmasna gelirsek, çünkü kul namazda

Rabbiyle konuurken hutbede ise, Hak ile konumasnda kendisine in-

dirilen hatrlatmay insanlara tebli eder. Bu nedenle, namazn hutbe-

den önce olmas daha uygundur ve böyle yapmak sünnettir. Osman b.

Affan, insanlarn namaz bitirip ayrldklarm ve hutbeyi dinlemedikle-

rini görmü. Bu durumu dikkate alarak, hutbeyi namazdan önceye al-

m ve bayram namazn Cuma namazma benzetmitir. Çünkü Osman,

ari’nin hutbedeki amacnn bulunanlarn dinlemesini salamak oldu-
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unu; insanlar ayrldnda ise hükme balanm hutbenin gerçeklee-

meyeceini biliyordu. Cemaatin dinleme sevabm almas için hutbeyi

namazn önüne almt. Osman b. Aftan Hz. Peygamberden bunun

tersini örenseydi, öyle yapmaz ve öyle bir içtihatta bulunmazd. Hz.

Peygamber’den onun yaptn engelleyecek bir davran çkmamt.
Karineyi kabul edenlere göre, hal karinesinin hükümlerde bir etkisi

vardr. Hal karinesi ise, bakana göre deiir. Hz. Peygamber öyle bu-

yurur: ‘Benim oruç tuttuumu gördüünüz gibi oruç tutun.’ Hac için

de öyle der: ‘Haccn uygulamalarn benden örenin.’ Hz. Peygamber

hutbe ve bayram namaz arasndaki ilikiyi hacc ve namaz gözettii

gibi gözetseydi, hac ve namaz hakknda konutuu gibi onlar hakknda

da konuurdu. Hz. Peygamberin katibi, kayn biraderi ve müminlerin

days olan Muavyh’nin yapt da böyledir. Sahabeye kar iyi zanda

bulunmak güzel bir davrantr. Allah hepsinden raz olsun! Onlar ele-

tirme hakkmz yoktur. Sahabeler birbirleri hakknda konumusa, bu

onlara kalmtr. Onlarn arasndaki görü ayrlklarna karmak bize

dümez. Sahabe bilgi ve içtihat ehlidir, nübüvvet döneminin neslidir.

Yantsalar da yanlmasalar da onlar, içtihat yoluyla verdikleri her karar-

da sevap alr.

Okunacak surenin belirlenmesine gelirsek, Hz. Peygamber’in bu

konuda herhangi bir sözü yoktur. Bununla beraber, tek kiinin rivayeti

olarak bize aktarldna göre, baz bayramlarda belli sureler okumu-

tur. Kimsenin inkâr edemeyecei bir saydaki insann rivayetiyle bize

gelen Kur'an- Kerim’de ise
1
Kuran’dan kolaynza gelen eyi okuyunvm ve

‘Allah kimseyi yapabileceinin dnda sorumlu tutmaz
>m

gibi ayetlerle bir

snrlamann bulunmad kesindir. Ayette (kolay derken) kastedilen,

namaz klanm namazda hatrlad surelerdir. Kur'an- Kerim’in hepsi

hotur ve onu okuyan kendi sözüyle Rabbiyle konuur. Peygamberden

aktarlan bir sureyi okuyup böylece kolay gelen ile peygamberin davra-

nn birletirmek müstehaptr, çünkü Hz. Peygambere uymak, bize

emredilmitir. Ama namazda onun okuduu sureleri okumak, farz ya

da sünnet deüdir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Bayram Namazlarnda Tekbir

Baz âlimler, birinci rekâtta balama tekbirinden sonra ve okuma-

dan önce yedi tekbir alnacan söylemitir. Bir görüe göre ise, bala-

ma tekbiriyle birlikte ikinci rekâtta, ikinci rekâta kalkma tekbirinden

sonra be tekbir getirilir. Baz âlimlere göre ise, birinci rekâtta okuma-

dan önce ve balama tekbirinden sonra üç tekbir; ikinci rekâtta ise

okumadan sonra üç tekbir getirilir. Sonra, rükuya gitmek için tekbir ge-

tirilir. Ebu Bekir brahim el-Münzir tekbir hakknda on iki görü ak-,

tarmtr.

VASIL

Batnî Yorum

Bayram namazlarnda bilinen tekbire tekbir ilavesi, bayram isminin

verdii ilave bir duruma imkân verir. Çünkü bu isim, dönmek anla-

mndan gelir. Bu nedenle tekbir tekrarlanr, çünkü namaz, tekrar nama-

zdr. Bu nedenle Haklan büyüklüü, konuma yerleik ve pekitirilmi

bir büyültmeden meydana gelsin diye okumadan önce yinelenir. Çünkü

tekrar, bir eyi sabitlemek için pekitirmek demektir. Bu yorumda bay-

ram namaznn ad dikkate alnmtr. Çünkü isimlerin büyük bir etkisi

ve mertebesi vardr. Nitekim Âdem’in meleklerden üstün olmas, isim-

ler sayesinde gerçeklemiti.

Bayram (îd, tekrar, avdet) ad, tekbirin yenileneceini bildirir.

Çünkü bu mertebede hüküm o isme aittir. Okumadan sonra tekbirin

tekrarlanmas, bu görüteki bilginlere göre, bayram , namaznda

rükunun bulunmasndan kaynaklanr. Bunun sebebi udur: Bayram se-

vinç, süslenme ve nee günüdür ve o günde nefisler hazlarn elde etme

peine dümütür. eriatn bayram günü oruç tutmay yasaklayp insan-

larn oyun ve elence yapmalarm hükme balamas, bu durumu des-
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tekler. Bayram günü Habeliler Hz. Peygamberin mescidinde oyunlar

oynam, Peygamber de Hz. Aie arkasnda olduu halde durup onlar

seyretmiti. Yine, bayram günü Hz. Peygamberin evine iki arkc kadn

girmi, ark söylemiler ve Hz. Peygamber dc onlar dinlemiti. Hz.

Ebu Bekir içeri girdiinde onlara müdahale etmek istemi, peygamber

ise ‘Brak onlar Ebu Bekir! Bu gün bayram günüdür’ demiti. Bayram

günü nefsin haz alma günü olduu için, Allah namazda tekbirin artma-

sn istemitir. Böylece, kullarnn kalplerine Hakka yaraan büyüklük

ve yücelik yerleir. Çünkü nefislerin hazlar, gün boyunca insanlar farz-

lar yerine getirmekten alkoyarak, Allah’n hakkna riayetten uzaklat-

rabilir. Kastedilen öle, ikindi ve dier namazlardr. Allah öyle buyu-

rur: ‘Allah’ zikretmek ise daha büyüktür.’
1™

Yani, hüküm bakmndan

daha büyüktür. • -
.

Bayram namaznda üç tekbir olduunu kabul edenler, üç âlemden

dolay bunu kabul etmitir: Her rekâtta her âlemin bir tekbiri vardr.

Tekbiri yedi kabul edenler ise, Allah’n niteliklerini dikkate almtr.

Böylece her sfat için bir kere tekbir getirilir. Çünkü kul, Hakkn kendi-

sini niteledii yedi sfatla nitelenmitir. Bu sfatlarn Hak ile ilikisi kulla

ilikisi gibi olsun diye, tekbir getirilir. Kul ‘Allah en büyüktür
5

,
yani her

nitelikte en büyük olandr’ der. Bayram namaznda be kez tekbir ge-

tirmeyi kabul eden ise, zata ve dört sfata bakmtr. Bu dört sfat, ken-

dileriyle nitelenmek için âlemin Allah’tan muhtaç olduu nitelikler iken

ayn zamanda onlar sayesinde Allah, ilah olur. Böylece insan, birinci

tekbirle Hakkn zat için ‘O'nun benzeri yoktur’ niyetiyle tekbir getirir.

Dier dört tekbirle ise, ilikide benzerlik olmayacak ekilde yedi nitelik-

te getirdii gibi tekbir getirir.

Tekbirde elleri kaldrmak, kendimizle ilikilendirdiimiz eylerin

hiç birinin bize ait olmad anlamna gelir, Ellerini kaldrmayan ve ba-

lama tekbirinde onlar kaldrmakla yetinen ise, namazn dinginlik çi
emredildiini düünmütür. Bu nedenle ellerini kaldrmaz. Çünkü ha-

reket genellikle artr. Namaz klan kii, özellikle zikir ve tekbirde da-

lr, düüncesini ellerine verip onlar kaldramaz, düüncesi bölünür.

Öyleyse, her arif belirli bir ie riayet etmi, Hakkn kendisine düün-

dürdüü eye göre amel etmitir.
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FASIL ÇNDE VASIL
1

Bayram Namazlarndan Önce ve Sonra

Nafile Namaz Klmak

Baz âlimler, namazdan önce ve sonra nafile klnamayacan, baz

âlimler ise bunun tersini söylemitir. Onlara göre, bayram namazndan

önce klnmasa da sonra klnabilir. Benim görüüm udur: Bayram

namaz için gidilen yer ya dier mescitlerle ayn hükme sahip bir mes-

cittir. Bu durumda mescide gelen kii, mescide gelen insann hükmüne

sahiptir. Dolaysyla rahiyyetü’l-mescit (mescidi selamlama) namazn
kabul eden kii, kendisine emredildii gibi, iki rekât nafile klmaldr.

Namaz klnan yer mescit deil de bir alan ise, insan serbesttir: Dilerse

nafile klar, dilerse klmaz.

VASIL

Batini Yorum

Bu gündeki amaç, ayn davranlarn dier günlerdeki hükmünden

farkl olarak, farz ve nafile olacak ekilde mübahiar yerine getirmektir.

Dolaysyla, bayram günü özel olarak bayram namaznn dmda bir na-

file klnmaz. Farzlar ise, vakitleri geldiinde klnr. nsan, bayram gü-

nü kendisini Hakka yaklatran iler yapar. Bunlar, mendup (tevik edi-

lenler) ve farzlardr. Mendup bir ii yapan kii, bir vakte baldr ve o

vaktin o belirli mendup eylemine ait bir vakit olmas yönünden bir

hükmü vardr. Dolaysyla o vakit, o fiile uygundur. Bu nedenle, (o va-

kitte baka bir) nafile klnmaz. Bayram günü oyun, elence ve süslen-

me tevik edilmitir. Dolaysyla kul bunlarla beraber onlarla çeliecek

bir mendup fiil ilemez. Bayram bittiinde ise, kul menduplara koabi-

lir ve bayram giinii mendup olan eyler dier günlerde mübaha döner.

te bu, hükümler hakknda adalet ve hikmet sahibi oLann fiilidir.

‘Çünkü nefsinin senin üzerinde hakk vardr.’ Bayram günü oyun, e-
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1

ience ve neelenmek nefsin bir hakkdr. Dolaysyla nefsine zulüm edip

‘bütün geceyi ibadetle geçirip uyumayan çii’ olmayasn! yice düünür-

sen, seni uyardm.

FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namaz

Ölüye namaz klmak, Rabbinin katnda ölüye efaat etmek demek-

tir. efaat ise. Hakkn kendisi hakknda efaat edilmesinden raz olduu

kimseler için olabilir. Allah, kullar içinden sadece -ister delille isterse

imanla kabul etsinler- tevhid ehlinin günahkârlarna efaat edilmesinden

razdr. Bu nedenle ölüye telkin vermek gerekli görülmütür. Bu du-

rumda efaatçi, efaat ettii kimsenin tevhit inanc üzere olduunu ö-
renir. Son efaatçi ise, her nerede olursa olsun, er-Rauf ismidir. Bu

isim, kendisine davet ulat halde kabulde çekingen davranan kimsele-

ri kurtarmak için el-Cebbar, el-Müntakim isimlerinin nezdinde efaat

eder. Çünkü kendisine davet ulamam muvahhit (birleyen) cehenne-

me girmez. Dolaysyla efaat ancak davetin ulat günahkârlar için

olabilir. Onlarn bir ksm inanm, bir ksm ise, getirdii ey nedeniyle

bu ahsa (peygambere) inanmada çekingen kalmtr. Peygamber, dave-

tinde kendisine iftira etmenin yaramad Yüce’ye dayanr. Bu nedenle

tebli ettii eyin Allah katndan geldii iddiasnn doruluuna kesin

olarak inandrmak için bir kanta gerek duyar. Allah peygamberin iddi-

asnn doruluu hakknda kendiliinden zorunlu bir bilgi vermediin-

de, baz insanlar (inanmada) çekingen kalr.

Allah öyle buyurur: ‘Peygamber göndermeden azap etmeyiz .

1" 91 Ba-

ka bir ifadeyle, iddiasnn doruluu hakknda apaçk kantlarla pey-

gamber göndermeden kimseye azap etmeyiz. Ayn ekilde, Allah pey-

gamberleri insann bir mazereti olsun diye apaçk delillerle destekleye-

ceini bildirmitir. man ‘Allah'n kullarndan dilediklerinin kalbine at-

t’ bir nurdur. Öyleyse, üzerine namaz klnan ölünün hallerine bala-

yabiliriz! Ona neler gereklidir? ari ölüyü hazrlamak için bize neyi, ne

ekilde yapmamz emretmitir?



212 Fütûhât- Mekkiyye 4

VASIL

(Ölüye Telkin)

Üzerimizdeki yükümlülüklerden birisi, ölüye telkin vermektir.

Ölüye telkin, ölüm annda yaplr. Çünkü korku fazladr, bulunulan du-

rum çok ciddidir. Bu vakit, can çekien insann gözünden perde kald-

rldnda gördükleriyle snand ‘hayat fitnesi’ vaktidir. Can çekien

kii, orada bulunanlarn göremedii eyleri görür ve daha önceki bilgi-

leri kendilerini tand suretlerde ona görünür. Gerçekte onlar, en gü-

zel ekilde ve en güzel biçimde suretlenmi eytanlardr. eytanlar, can

çekien kiiye bu güzel hallere ancak Allah’a irk koarak ölmekle ula-

tklarn bildirir. Bu durumda, onun yannda bulunan müminlerin can

çekiene tevhidi telkin etmeleri, kendisini uyarmak için bu fitnenin su-

retini ona bildirmeleri gerekir. Bu sayede mümin, müslüman ve birle-

yen olarak ölür. Çünkü can çekien kii, tevhit lafzn söylediinde ve

onu söylerken dili döndüünde veya hatrlamakla nuru kalbinde ortaya

çktnda, hiç kukusuz ki, rahmet melekleri onun iini üstlenir ve ken-

disine gelmi bu eytanî görüntüleri kovarlar.

Ölü, kabrine konulduunda ve toprakla örtiildüünde de, kabir

sorgusundan dolay kendisine telkin verilmesi gerekir. Çünkü iki mele-

in görüntüsü korkunçtur. Bilhassa Allah’n peygamberi hakknda sor-

duklar sorular, saygdan ve hürmetten yoksun bir ifadeyle gerçekleir.

Ölüye öyle derler: ‘Bu adam hakknda ne dersin?’ Bu da, kendisinden

Allah’a snlan ‘ölüm fitnesidir.’

Peygamberlerin ölüm fitnesinden Allah’a snmalarna gelirsek,

çünkü onlara da kendilerine gönderilen kimse sorulacaktr ki, o da Ceb-

rail’dir. Nitekim bize de Allah’n peygamberi sorulacaktr. Böylelikle

Allah’n peygamberi, namazda teehhüde oturduunda ölüm ve hayatn

fitnesinden Allah’a snrd. Çünkü o, müminler gibi, peygamberlerin

de ölüm annda snanacaklarn biliyordu. Bu nedenle bu fitneden na-

mazda Allah’a snmalarn müminlere emretti. Çünkü insan, namazda

kendisine yakarrken Allah’a yaknlk makamnda bulunur ve perdenin

kalkt bir durumla Allah’tan ister.
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VASIL

Cenaze sahiplerinin sorumlu olduu müstehap ilerden biri, can

çekime halinde ölüyü kbleye çevirmektir. Srt üstü yatyorsa, ayaklar

kbleye çevrilir. Yan tarafna yatyorsa, yüzü kbleye çevrilir.

VASIL

Müstehap ilerden biri de, ölüyü defnederken ve onu kabrine götü-

rürken acele etmektir. Çünkü ölü mutiu (mümin) ise, onu iyiliine ye-

titirirsiniz; bedbaht ise, omuzlarnzdan indireceiniz bir kötülüktür o

Burada, mutluluk durumu söz konusu olduunda ölü dikkate alnd
gibi onu tayan canl da kötülüün ondan uzaklatrlmas bakmndan

dikkate alnmtr. Ölünün defin ileminin acele ettirilmesinin sebebi

budur. Dieri ise, tayandan dolay acele edilmesidir. Acelenin yorumu

eriat tarafndan böyle bildirilmitir. Buradan, Allah’n kullarn onlara

kötülük ulasn diye sorumlu tutmad, yoksa iyilikten dolay onlar

sorumlu tuttuu bilinir. eriat bedbaht hakknda tayann dikkate al-

m ve öyle demitir: ‘Cenazeyi hzla götürünüz. Çünkü o omuzlar-

nzdan indirmeniz gereken bir kötülüktür.’ Mutlunun tanmas hak-

knda ise ölüyü dikkate alarak öyle demitir: ‘Onu acele götürün. Çün-

kü acele götürülmesi onun adna bir iyiliktir.’ ari’nin hükmü np kadar

incedir!

Üç durumun dnda acelenin eytann ii olduu zikredilir. Bun-

lardan biri de ölünün hazrlanmasdr. Hzla gömülme de bu hazrlan-

mann bir parçasdr. Mutlu ölü tanrken adeta öyle der: ‘Beni hzla

götürünüz!’ Bedbaht olduunda ise öyle der: ‘Beni nereye götürüyor-

sunuz?’ nsan ve cinlerin dndaki tüm canllar bunu duyar.
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VASIL

Yaayann ölüyle ilgili yükümlülüklerinden biri de onu ykamaktr.

Ykamak, namaz için abdest almaya benzer. Bunu yapmak yaayann bir

sorumluluudur. Ykamann hükmü hususunda ise insanlar görü ayr-

lna dümülerdir. Baz âlimler ise, farz- kifaye, baz âlimler ise sün-

net-i kifaye olduunu söylemitir. Baz âlimler ise, Hz. Peygamber’in

‘ölüyü üç ya da be kere ykayn’ ifadesine dayanarak, vacip olduunu

söylemilerdir. Mahrem hakknda ise ‘onu ykaynz’ demiti. Bu ifade,

hiç kakuuz, emir kipindedir. Kendisini ykamann tarzn öretme

balamndan çkaran bir hal karinesi emre bitiirse, bu kez onu sünnet

yapar. Hadisin hem emir ve hem de ykamann tarzn içerdiini kabul

edenler ise, ykamann vacip olduunu söylemitir.

Cahil-ölünün (bâtndaki) yorumu udur: Ölüm, bilgisizlik demek-

tir. Dolaysyla, bilenin bilmeyene öretmesi gerekir. Çünkü bilmedii

konuda sormas gerektiini bilmemek de cahilliin bir parçasdr. Bu

nedenle, davranlarnda eriatn hükmünü bilmeyen birine ‘zikir ehli’ne

sorma gerekliini öretmek, bilenin bir görevidir. Bunu yapmadnda
ise, günahkâr olur. Öretilmesi gereken eyi öretmek ise temizlenme-

dir. te ölünün ykanmasnn bâtndaki yorumu özede budur.

VASIL

Ykanmalar Vacip Olan Ölüler

Alimler, ölünün ve kâfirlerle savarken olmakszn öldürülmü

kimsenin ykanmasnn vacip olduunda görü birliine varmtr. Kâ-

firler ile savarken öldürülen ehidin ve mürikin ykanmas, ehit ad

verilen kimsenin ykanmas, sava dnda bir mürik tarafndan öldürü-

lenin ykanmas hususunda ise görü ayrlna dümülerdir. Baz âlim-

ler, bunlarn hepsinin ykanmas gerektiini, baz âlimler ise ykanma-

malar gerektiini söylemitir. Ykamay ‘sevab ykanana dönen bir

ibadet’ sayan kii, mürikin ykanmayacan kabul eder. Ölünün y-
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kanmasnn bir temizlenme olduunu dikkate alan kii ise mürikin y-

kanabileceim kabul eder. Hz. Peygamber mürik olduu halde amcas

Ebu Taiib’in ykanmasn emretmitir. Öte yandan Uhd savanda e-

hit düenlerin elbiseleriyle gömülüp ykanmamalarn emretmitir. Ge-

nel olarak ehidin ykanmayacan kabul eden kimse, Hz. Peygam-

berin ehit olduuna hükmettii kimselerin de ykanmayacan söyle-

mi demektir. Hz. Peygamberin ehidin ykanmayaca ifadesiyle kâfir-

lerle savarken cephede öldürülenleri kastettiini anlayan ise, dier e-

hitlerin ykanacan kabul eder.

VASIL

Bl Bölümün Batnî Yorumu

Allah yolunda kâfirlerle savarken öldürülen kii diridir ve

rzklanr. Bize, ölüyü ykamamz emredildi. Bu özel ehide ise ölü de-

nilmeyecei gibi ölü olduu da zanncdilemcz. Bilakis o, önünden ve

arkasndan yanln giremedii doru haberin bildirdiine göre, diridir.

Fakat Allah, bizim gözlerimizi onda bulunan canll anlamaktan per-

delemitir. Nitekim gözlerimiz pek çok eyi alglamaktan da engellen-

mitir. Ayn ekilde kulaklarmz bitkilerin, hayvanlarn, donuklarn ve

her eyin Allah’ tespih ettiini duymaktan alkonulmutur. Allah öyle

buyurur:
‘
Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin, onlar diridir ve

Rablerinin katnda rzklanrlar v 'i2 Baka bir ayette ise ‘Allah yolunda öl-

dürülenlere ölü demeyin, onlar diridir, fakat siz fark edemezsiniz"93
denilir.

Ölen insan sorgu esnasnda diri olaca gibi ehitler de kendi hayatlary-

la diridirler. Biz farknda olmadmz yönden ölünün sorguda diri ol-

duunu görürüz. Kesin olarak biliyoruz ki, ona soru sorulmaktadr ve

sadece akllya soru sorulabilir, sadece canl olan kimse akll olabilir. Bu

nedenle, ehidere ölü dememiz yasakland. Allah bize onlarn canl ol-

duunu, fakat bizim bunu hissedemeyeceimizi söyledi.

Böyle bir ifade Allah yolunda öldürülmemi ölü hakknda gelmedi.

Bu kii de ehit ya da onun gibi canl olsa bile, onun Allah katnda canl

olduu bize bildirilmedi. Bu nedenle Allah, ‘Rablerinin katnda’ demi-
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tir. Ölü, Rabbinin huzuruna temiz bir ekilde çkmak için ykanr ve

temizlenir. Böylecc Allah, kendisini ölümden sonraki berzah âleminde

dince belirlenmi temiz bir halde karlar. ehit ise, sadece Allah yolun-

da öldürülmek anlamndaki ehitlik nedeniyle Rabbinin katnda hazr

olarak bulunur ve bu nedenle de ykanmaz. O, Rabbinin katindadr.

VASIL

Mürik'in Ykanmasnn Batnî Yorumu

Burada mürik, kendilerine bel balayp güvenerek Allah’n eyay

onlar vesilesiyle deil, onlara bal olarak yaptna inanmakla sebepleri

kabul eden kimsedir. Bunun nedeni, bilgisizlii, zayfl ve imanndaki

kukudur. Nitekim o, rzk kullarna taksim ederken de Allah’n vaadini

dorulamakta güçlük çekmiti. Allah öyle der. ‘Göün- ve yerin Rabbine

and olsun k, o sizin konutuunuz ey. gibi gerçektir.’ 194 te bu gizli deil,

açk irkin bir türüdür. nsann böyle bir irke dümesinin nedeni, ge-

nellikle, doann onun alkanlna göre hareket etmesidir. nananda

güçlük çeken kimseyi knamak için öyle denilmi:

Mürik olsan hile, sarraftan raz olursun

Ama Rabbinin ilerini yürütmesine raz olmazsn

O halde Allah’ bilen insanlarn bu ölünün (mürik) kalbini temiz-

lemesi gerekir. Bu kalbin ykanmas ise, temizleninceye kadar inanç ve

itminan duygusuyla yaplr. Öyleyse, mürikin ykanmas gerekir. (Se-

bepleri dikkate almayla snrl) Böyle bir irkin rzkn (Allah’tan oldu-

una) inanmaya zarar vermediini düünüp ve bu insann Hakkn (rz-

knn) vaktini ve miktarn belirlemedii için doal olarak sknt çekti-

ini söyleyen kime, (onun ykanmayacam düünür). Bilmelisin ki, Al-

lah hikmeti gerei sebeplileri sebeplere balamtr. nsann (rzkyla il-

gili çektii) doal zorlanma hali ise, müminin Allah’n vaadine yönelik

bir itham ya da Allah’n onu rzklandrmayabilecciyle ilgili bir kuku-

sundan kaynaklanmaz. Bu zorlanma, yoksunluun acs ve sabrszlktan
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dolay, insan olmaktan kaynaklanr. Çünkü Allah, ister kâfir ister mü-

min olsun, canl olmas bakmndan herkesi rzklandracagm bildirmi-

tir ve bi kaçnlmazdr. .Allah öyle buyurur: ‘Yer yüzünde hiçbir canl

yoktur ki, onun rzk Allah’n üstüne olmasn.’
195 Fakat bu rzkn ne zaman

ve nereden olacam belirtmemi, dolaysyla ne zaman ne de sebebi

belirlememitir. Bunun yerine, rzk tamamlanmadkça kimsenin ölme-

yeceini bildirmitir.

Kul, rzknn gerçeklemesinin vesilesi olan allm sebebinin yok-

sunluunda ömrünün tamamlanp sona erip ermediini bilemez. Bü

durumda, korkmas ve sknt duymas ölümden kaynaklanr. Çünkü

Ölüm korku demektir. Bu balamda mümin günah ilemekten korkar-

ken arif huzuruna girdiinde Allah’tan haya ettii için korkar; kâfir ise,

rzknn tükenmesi nedeniyle korku duyar. Öyleyse korkmann sebepleri
3

farkl olsa bile biçimi tektir. (air öyle der) :

Klçla ölmeyen kimse ölür baka bir eyle

Sebepler çeitlenmi, bela ise tek -

Kul Allah’n bilgisindeki rzkn tüketmemise, daha önce ifade et-

tiimiz gibi, korkusu, sebebin kesilmesiyle rzkn gerçekleme vaktini

bilmeyinden kaynaklanr. Bunun üzerine, (rzknn geli) süresinin

uzamasndan ve bu esnada umulan açln acsndan ve ona ihtiyaç duy-

maktan dolay korkar. Bu açlk, insan özellikle de nefse ar gelebilecek

kimselerin kapsna gitmeye sevk eder. Hz. Peygamber açlktan Allah’a

snr ve öyle derdi: ‘Açlk; ne kötü döek!’ Çünkü, açlk kiinin sab-

retmesini gerektiren bir imtihandr. Hâlbuki aç insan, açlk karsnda

Allah’n kendisini sabrla rzldandrp rzklandrmayaca hususunda bir

bilgiye sahip deildir. Bela annda Allah’n sabrla rzklandrd kullar

azdr. Bu nedenle nefsin yatmas ve bedenin krklnn giderilmesi

için umulan saln gerçeklemesi için insann doktor tedavisine ba-

vurmas emredilmitir. Allah öyle buyurur:
‘

Sizi korku ve açlkla, malla-

rnz, canlarnz ve ürünlerinizi eksiltmeyle deneyeceiz Bürün bunlar

Allah’n kullarm snad sebeplerdir. Böylece Allah.çimin sabrettiini,

kimin, sabretmediini örenir. Sonra öyle der: ‘Sabredenleri müjdele.'197

Yani, snandklar eyin karlnda onlar müjdele.
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Yoiiarmdan gitmemiz ve bela ve musibetlerde onlarn niteliklerini

edinmemiz için bize sabredenleri tanmlamas Allah’n liituf ve rahme-

tinin bir yönüdür. Söz konusu musibetler, Allah'n kullarn' snad
eylerdir. Sabredenleri nitelerken öyle der: ‘Bir musibet onlara isabet et-

tiinde, 'biz Allah’a aidiz ve O’na döneceiz' derler
319* Böylece Allah’tan o

musibeti kendilerinden kaldrmalarn isterler. Ardndan, bu nitelie sa-

hip birisinden meydana gelebilecek eyi bildirmi ve öyle demitir:

‘Onlarn üzerinde Rablerinin rahmeti vardr .'
199

Yani, Allah bu konuda

onlara teekkür eder. ‘Onlar, doru yola ulaanlardr.
1,10(1 Baka bir ifa-

deyle, bulunduklar hal üzere, ilerin kendilerine göründüü kimseler-

dir.

Bunu gören kii mürikin (sebepleri kabul eden) ykanmayacan

söyler. Çünkü onun Allah’n birliine olan inanc geçerlidir. Dolaysyla

o, mümin olmas baltmndan temizlenmez; sadece kendisiyle ilgili or-

tadan kaldrd sebeplerde Allah'n muradna güvenmedeki inanç zayf-

l yüzünden ykanr ve temizlenir.

VASIL

Kim Kimi Ykar

Âlimler, erkei erkein, kadn ise kadnn ykayaca hususunda

görü birliine varmtr. Bu konuda bir görü ayrl yoktur.

VASIL

Batnî Yorum

Kamil kii, bulunduu, mertebede kendisinden daha kamil olan

aralarndaki derece farkyla görür. Allah öyle buyurur: ‘Bu resullerin bir

ksmm dierlerinden üstünyaptk 3201 Bununla birlikte hepsi peygamberlik
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ve kemalde ortaktr. Allah öyle buyurur:
‘
Nebilerin bir ksmm dierle-

rinden üstün yaptk n02 Bununla beraber onlar, nebilik derecesinde ortak-

tr. Kamil insan baka bir kamilde, temizlenmesi gereken bir i gördü-

ünde onu temizler ve bu konuda baka bir kamil gerekir. Bundan geri

durmaz. Kemalleri hakknda hiçbir kuku duymadmz Hz. Peygam-

ber Allah’n kendisiyle konutuu Hz. Musa hakknda öyle der: ‘Musa

yaasayd, bana uymaktan baka bir ey yapamazd.’ Bunun sebebi, ke-

mal bulunmakla beraber, yetkinin vakit sahibine ait olmasdr. Vakit,

önceki hükmü geçersiz klan hükümdür. Vakit sahibi, canldr.

Ncshcdilc hüküm ise, ölüdür. Öyleyse vaktin yetkisi vardr. Vaktin

sahibi kemal derecesinden eksik olsa bile, kamil üzerinde hükümrandr;

yan sra, bir de kamil olursa, nasl olur, varn siz hesap edin! O halde,

bir hükmün neshi ölüme benzer. Bu durumda temizliinde onun yerini

alr. Çünkü yaasayd, (onu geçersiz klan kamil kii) kendisini temizle-

yecekti. Nitekim, kamil insana eksik olduu bir durum gösterilse, hiç

kukusuz onu elde etmek için çalrd. Bü yolda, kemal derecesinden

eksik olanlarn hükmü de böyledir.

Bir müridin ykanmasn gerektiren bir durum ortaya çktnda
dier müridin onu ykamas, dierinin ise bunu kabul etmesi gerekir.

Çünkü onlar insaf ehlidir ve gayeleri tektir ki, o da Haktr. Çünkü bize

bu emredildi. Ykanmas gerekli bir eksikliin müritten çkmas onun

hakknda ölüm saylr (dolaysyla ykanmaldr). Allah bu kimseler için

öyle der:
£Hakk tavsiye ederler, sabr tavsiye ederler.

,20 ',

Allah, bize iyilik

ve takva hususunda yardmlamay emretmi, günah ve dümanla kar-

yardmlamamz yasaklamtr.

Doasnda kendisine hakim olan arzu sahibi ile düünmesinde

kendisine galip gelen kuku sahibi ise, arzu ve kukunun üzerindeki et-

kisinden perdelenmitir. Çünkü akll üphesini gerçekte delil zanneder-

ken ehvetine yenilen kimse de ehvetinin gerçekte Allah uruna oldu-

unu zanneder. Bu meseleyi bien kii kemal makamnda olmasa bile,

söz konusu kiilere durumlarn bildirmesi gerekir. Bu iki kii, kendi-

sinden daha üstün olabilir ya da onlar kemal sahibi olabilir. u var ki,

kukuyu bilen kii (kukunun ilgili olduu) o meseleyi bilir. Kukulu

insan (kukusu nedeniyle) ölümle nitelendii için, onu bu kukudan

temizlemesi gerekir. Çünkü kuku sahibinin bu konu hakknda bir bil-

gisi yoktur. Ayn ey, ehvet (arzu gücü) sahibi için geçerlidir.
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Bu kuku, fikri aratrma cephesinde meydana gelip delilleri arat-

rrken insan etkisi altna almsa (söz gelii bir kelâmcya), bu durumda

gerçekte o nedenle öldürülmü saylr. Bu kii, o delil ile ve ondan do-

lay gerçekte Allah yolunda bir mürikin eliyle öldürülmütür. Çünkü o,

sadece iyilii amaçlamtr ve dolaysyla Allah yolundadr. Çünkü üp-

he, görünüte delile ortaktr. Bu durumda kii, ölümle nitelenmemi

canldr. Dolaysyla tad kukudan dolay yaayan bilginin onu y-

kamas vacip deildir.

Müçtehit, müçtehide kar hüküm veremez. Çünkü eriat her ikisi-

nin hükmünü de onaylamtr. Söz gelii Hakkn niteliklerinin bu nite-

liklere gereken hükümlere zatn ilimesi olduunu söyleyenler vardr.

Baka bir müçtehit ise. Hakkn niteliklerinin O’nun zatna ilave hakikat-

ler olduunu söyler. Bununla birlikte her ikisi de, Hakkn canl, bilen,

kadir, dileyen, iiten, gören ve konuan olduunu kabul etmede birle-

ir. Bu durum, inançlarla ilgilidir ve düünce ve inançtan meydana ge-

lir. Bu müçtehit, görüünü reddeden kuku sahibine göre öldürülmü

biridir. Hâlbuki, hata etmi olsa- bile kendiliinde ve Rabbinin katnda

delil sahibidir, ykanmas gerekmez.

Zannî konularda da (fkh meseleleri) durum böyledir. Söz gelii

bir afiî hakim olduunda, doru sözlü Hanefi ahidin tankln red-

detme hakkna sahip deildir. Bununla beraber Hanefi nebizin (hurma

ekisi) helal oldugina inanr ve içtiinde afii hakim ona ceza uygular.

Çünkü afii hakim, kendi delilinden dolay nebizin haram olduunu

düünür ve cezay uygulamas gerekir. Hanefi hakim ise, bir afînin

nikahd yolla domu kzyla evlendiini görüp buna tanklk ettiin-

de -adil ise- tankln reddetmez. Çünkü o hüküm sahibi hakimdir ve

o vaktin sahibidir.

Böyle bir müçtehit, ehit gibidir ve ykanmaz. Gerçi duyusal olarak

onun ruhunun dier ölüler gibi kendisinden ayrldn görürüz. Hâl-

buki müçtehidin hükmü sabittir ve onun içtihadnn hükmünü izale

etmemiz söz konusu deildir. Çünkü böyle bir ey Allah’n onun hak-

kndaki hükmünü ortadan kaldrmak demektir.

Kendisinden daha iyi bildii bir konuda kamil insann eksiin ia-

ret ettii hususu kabul etmesindeki esas ilke, hurmalarn alanmasyla

ilgili hadistir. Hz. Peygamber ashabna,
c
Siz dünya ilerinizi daha iyi bi-
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lirsiniz’ diyerek onlarn görüüne dönmü olmasdr. Hz. Peygamber,

Bedir günü suyun bamda konaklamak konusunda da sahabenin görü-

üne uymutu.

FASIL ÇNDE VASIL

Erkeklerin Yannda Ölen Kadn, Evli Olmadklar Halde

Kadnlarn Yannda Ölen Erkek

Alimler, kadnlarn yanmda ölen erkek ve evli olmadklar halde er-

keklerin yannda ölen kadn hakknda üç ayr görü ileri sürmütür. Ba-

z âlimler, her birinin dierini ykamas gerektii görüündedir. Baz

âlimler teyemmüm ettirip ykayamayacam, baz âlimler ise ne teyem-

müm ne de ykamann söz konusu olmadn söylemitir. Benim görü-

üm udur: Bu durumda kadn ve erkekten her biri, ölünün üzerindeki

bir bezin arkasndan dierini ykar. Bu durum, mahrem olduklarnda

böyledir. Ya da, ölüyle ykayan arasna çekilmi bir örtünün ardndan

ykar. Ykama ise, ölünün herhangi bir organna elini dedirmeden su

dökülerek yaplr. Mahrem olduunda ise, elini cinsel organlara uzat-

maktan kaçnp sadece bir kapla üzerine su dökmelidir. Bu gereklidir.

Benim bu meseledeki görüüm budur.

VASIL

Batnî Yorum

Bu yolda ölümün batnî anlam, düünceye iliip diriye ölüm geti-

ren bir kuku ya da insana hakim olup onu körelten doal bir ehvettir

(arzu). Ölüm ona kendisinde Rabbini eyada gördüüyle ilgili bir ku-

kuyla gelir. Böyle birisi kamil olsa da ya da kemal derecesinden eksik

olsa bile, sûf topluluuna göre ölüdür. Allah, kamü hakknda öyle

der: ‘Âdem Rabbine isyan etmi ve haddi amtr .’204 Yani, korkmutur.
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A.

Adem tevil ederek yasak aaçtan yemi ve gerçekte yasa ihlal etmeksi-

zin doru hareket ettiini zannetmiti. Ona göre, yasan konusu ye-

mek deil, yaklamakt ve böylece tevili güçlenmiti. Allah, emrine is-

yan etmeyen ve sadece emredileni yapan kamilleri ilah gayret ‘yer yü-

zünde fesat çkaracak birini mi yaratacaksn?,m diye konuturttuunda

onlara öyle demiti: ‘

Ben sizin bilmediklerinizi bilirim .

,2°6

Kamil olmayann mertebesi malumdur. Eksik kii (naks), tpk evli

iki e gibi, bir kâmilin terbiyesi, onun hükmünün ve otoritesinin altn-

daki mürit olabilir. Söz konusu mürit üe kâmilin ilikisi ümmet içinden

bir knn kendisine gönderilmi peygamberle ilikisine benzer. Bu kâ-

mil arif müridiyle beraberdir. Bazen kamil bilmedii bir konuda ‘ölebi-

lir (bilgisiz kalabilir)’ ve mürit o meseleyi büebilir. Bu durumda eyh

onu müridinden örenir. Bu husus, daha önce zikredilen iki hadise,

benzer. eyhleri karsnda müritlerin hali böyledir. Çünkü eyhler, (her

durumda deil) sadece kendilerine uymay gerektiren belirli bir takm

durumlarda onlarn önündedir. Mürit -ki mürit derken örenciyi kaste-

diyorum- bu eyhten baka birisinin de müridi olabilir. Ya da, bir insan

Hz. Peygambcr’den önceki dönemde yaam bir peygambere (ehl-i ki-

tap) bal olmu olabiür. Bu naksn bilmedii konu Allah’a götüren yol

olmas bakmndan yolun geneliyle ilgili bir meseleyse, kendi eyhinden

baka bir eyhin onu (bu bilgisizlikten) temizlemesi gerekir. Bu temiz-

leme, söz konüs meseleyi kendisine açklamayla gerçekleir. Mürit de,

kurtulua ermek ve yola hakkn vermek istiyorsa, (bilmediini kendisi-

ne açklayan) eyhten söylediklerini kabul eder.

eyhin bilmedii konu -genel deil- eyhin makamna göre özel bir

mesele olabilir. Bununla birlikte, dier eyhe göre bir eksiklik saylabi-

lir. Bu durumda dier eyhin müridi bu meseleden döndürmesi gerek-

mez. Bu durum una benzer: Bir müçtehit baka bir müçtehidi kendi

delilinin gerei olan hükme döndürme hakkna sahip olmad gibi bir

müçtehidin mukallidinin de kendisine
c

bu Allah'n hükmüdür’ diyen

baka bir müçtehidin mukallidini imamn taklit ettii bir meseleden

döndürme hakk yoktur. Fakat bilinmeyen mesele genel olabilir. Örnek

olarak, tevhide veya peygamberlik konularna zarar veren bir konu ola-

bilir. Böyle bir durumda, (dier müçtehidin) bilgisizi temizlemesi gere-

kir. Temizledii müridin- onun hükmüne bal olup olmamas eittir.

Bu durumda müridin ykanmasnn ve kendisine gereken temizlenme-



Krk Yedinci Ksm 223

nin tarz, o meselede doru yorumu kendisine öretmektir. Bu yorumu

kabul etmesi veya etmemesi, tpk bir ölünün ykanmas gibi, öreteni

ilgilendirmez. Mürit ykanmay kabul eden bir yer olursa, müçtehitten

yararlanr; böyle bir yer olmaz veya ykanmay kabul etmeye uygun ol-

madnda -ki yer derken ehliyeti kastediyorum-, yine de ykanrsa bu

ykanma mürikin ykanmasna benzer ve müride yarar vermez. Bunun-

la birlikte yaayan kii, üzerine düeni yerine getirmitir.

Çünkü Allah’a davet eden kimsenin görevi, sadece tebli etmektir.

Nitekim Allah öyle buyurur:
‘

Peygamberin üzerine düen sadece tebli

etmektir. Allah açkladnz ve gizlediinizi bilir

d

207 Baka bir ifadeyle Al-

lah, teblii duyann içinde kabul etmeyi ve hidayete uymay yaratmay

neyin gerektirdiini bilir. Dinleyenin kabul etmediini bilen öyle der:

‘Onlardan birisi dierini ykamaz.’ Mesele inançlarla ilgiliyse, ykanabi-

leceim söyler. Hükümlerin ayrntlaryla ilgili olduunda ise, teyem-

müm edebileceini kabul eder. Çünkü her iki ahsta teyemmüm edilen

yerler, avret mahalli deildir. Çünkü kadnn eli ve avuçlar avret mahal-

li deildir. Dolaysyla birisi vefat ettiinde, [baka bir insan bulunma-

dnda] dierinin ölene teyemmüm ettirmesi gerekir.

Genel dinî hüküm böylcdir. Müridin fetva sahiplerinden herhangi

birini beklemesi gerekmez. Bilakis, mürit her eyhten eyh de her mü-

ritten alabilir. Çünkü hüküm onlardan herhangi birisine deil, Allah’a

aittir. Riyazet ve mücahede konularndaki mendup ve mubahlarda ise

durum bunun tersidir. Müridin o konularda eyhinin hükmünün dna
çkma hakk yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

Ölen Mahremlerin Ykanmas

Baz imamlar, mahremler hakknda görü ayrlna dümütür.

Baz âlimler, erkein kadm, kadirim da erkei ykayabileceini söyle-

mitir. Bir görüe göre ise, hiç biri dierini ykayamaz. Baka bir görü-
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e göre ise, kadn erkei ykayabilirken erkek kadn ykayamaz. Önceki

bölümde bizim bu konudaki görüümüz zikredilmiti.

VASIL

Batnî Yorum

Mahremlik ba bulunan kimseler, dindalardr. Onlarn içinden

erkek, bilgi ve ameli .salamca temellendiren ve yerine getiren, kamil ki-

idir. Böylelikle, zahir ve barn hükümleri birletirir. Eksik olan ise, bi-

len fakat amel ermeyen fakihlerdir. Onlar, zahiri söyler, batn ise söy-

lemezler. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘Onlar 'dünya hayatnn zahirini

bilir, ahiretten ise gafildirler .

5208
Bir mahrem, (dindalardan biri) kemal-

den bir kukuya veya bir ehvete düer ve söz konusu kuku inançlarla

ilgiliyse, dierlerinden birisi onu ykamaldr. Baka bir ifadeyle, inanç-

lardaki kukuyu bilen kii,, o konudaki doru yorumu ona bildirir. O
meseleyi bilen insan eksik olabilecei gibi kamil de olabilir, durum ay-

ndr. Kuku hükümlerle ilgiliyse, onlardan biri dierini ykamaz. Çün-

kü o, eriatta yerleik bir hükümdür. Hükmü bilen tii kamil olsa da

naks olsa da dunun böyledir.

Kadnn erkei ykayabileceini kabul eden görüe gelirsek, bunun

anlam, eksiin kamil olan ykamas demektir. Dolaysyla naks insan,

bir kukuya dütüünü kesin olarak anladnda kamili temizlemelidir

ve bu gereklidir. Buna örnek olarak, bir fakihin arifin görü ayrl bu-

lunmayan bir günah ilediini görmesini verebiliriz. Bu durumda faki-

hin arife tepki göstermesi gerekir. Arif ise, yaptn daha iyi bilir. Yap-

t ey fakihin bildii gibiyse, o amelden dönerek ve tövbe ederek faki-

hin yapt temizlemeyi kabul etmelidir. in iç yüzü (fakihin gördüü

gibi deil de) dou bir durumdaysa ve fakih görünüe bakarak fetva ve-

rip iin iç yüzünü bilmemise, hiç kukusuz, fakih üzerine düeni yerine

getirmi, eksik olan (fakih) kamili (arifi) ykamtr. Kamil olan ise,

böyle bir meselede naks ykamaz. Kamilin ykamas, kendisiyle ili.ki-

lendirilen ve ceza uygulanmasn gerektiren konuda ahsm masum ol-

duunu göstermektir. Hâlbuki naks olan hakim, söz konusu ahsa ceza
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uygulanmasna hükmetmiti. Böyle bir durumda, kamil insann had ce-

zas uygulanacak kimsenin masumluunu bildii için o meselede faki-

hin hükmüne kar çkmas doru deildir. Dolaysyla bu meselede

kamilin naks insann görüünü reddetmesi gerekmez

Erkein ölen eini ykamas gerekmez, çünkü kadn avret saylr.

Hz. Peygamber döneminde bir kadn kocasyla lanedemi. Gerçekte

kadn yalan söylemi, koca ise doru söylüyordu. Peygamber de bunu

biliyordu. Allah ise, onlarn ianetiemesine hükmetmiti. Bunun üzerine

Peygamber öyle demitir: ‘Keke benimle onun arasnda olsayd.’ Böy-

lece Peygamber, zahir hüküm nedeniyle bilgisini açklamamtr.
/ .

FASILÇNDE VASIL

Kadnn Kocasn Ykamas, Kocann Kadm Ykamas

Â

Alimler kadnn kocasn ykayabilecei hususunda görü birliine

varm, kocann karsn ykamas hususunda görü ayrlna dümü-
lerdir. Baz âlimler ykayabileceini söylemi, baz âlimler ise bunu red-

detmitir,

VASIL

Batnî Yorum

Bir mürit eyhinin tasavvufa uygun dümeyen bir i yaptn gör-

düünde, kendisini uyarmal ve susmamalidr. Çünkü eyh o davran

yaparken gafil olabilir. eyhin davran müridin mezhebine göre itaat,

eyhin mezhebine göre günah olabilir. Bir mürit böyle bir davran ne-

deniyle eyhi uyarrsa, eyhin ona tepki göstermemesi gerekir. eriat

eyhin mezhebini onaylyorsa, kar çkabilir.
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Dolaysyla o müçtehit ya da onu taklit eden kiinin içtihadnda

yanldn bilse bile, kamil insann onn görüünü reddetmemesi gere-

kir.

Erkek yannda ölen eini ykamaz. Erkein ykayabileceini kabul

etmenin batndaki anlam udur: eyhin müridin hatal diye gördüü

davrannda müridin takip ettii müçtehidin yanldn bildirmesi ge-

rekir. Erkein eini ykamasnn anlam budur. Mürit müçtehidi taklit

ediyorsa, eyhinin sözüne dönmelidir. Mürit bir müçtehit olabilir ve bu

durumda söz konusu meselede eyhin görüüne dönmesi mümkün ol-

mayabilir. u var ki eyhin sözü, kendi kantyla çelien bir kant haline

gelebilir. Böyle bir durumda eyhin sözü müridin kantndan daha güç-

lü bir kanta dönüür. Dolaysyla müridin eyhinin sözüne dönmesi ge-

rekir. Bunun nedeni, eyhin onaylamasndan ibaret olan o delilin müri-

din delilinden üstünlüünden kaynaklanr, çünkü (müridin delilini ak-

taran) ravi yalan söylemi ya da kyasnda yanlm olabilir.

FASIL ÇNDE VASIL

Boanm Kadnn Kocasn Ykamas

Bilginler, tamamen boanm kadnn kocasn ykayamayaca hu-

susunda görü birliine varm, dönme hakk olan boanm kadn hak-

knda ise görü ayrlna dümütür. Baz âlimler ykayabileceini, baz

âlimler ise ykayamayacan söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

eyhinin hükmünden tamamen çkm bir müridin eyhine bir ey
sunma hakk yoktur. Böyle bir ey yapsa, eyh tarafndan kabul edil-



Krk Yedinci Ksm 227

mez, çünkü mürit irtidat ettii için töhmete mazhardr ve eksiktir.

Kentlisi eksik olduu halde kamili nasl temizleyebilir ki? Mürit, kendi-

sinde meydana gelmi bir kötülük ya da onun adna gerçekleen bir ke-

sintiden dolay utanma duygusundan kaynaklanarak eyhinden ayrlabi-

lir. Müridin bu durumu, (geriye dönme imkan olan boanma) C

ricî bo-

anma’ haline benzer. Çünkü mürit içinde eyhine kar saygy koru-

maktadr. Bu utanma, müridin eyhten ayrlp ya da eyhin kendisine

edep öretmek için sürgün cezasyla cezalandrdnda müridin baz

eylere akirt olmasyla ilgilidir. Bu nedenle mürit hata etmitir. Bu hata

karsnda eyhiyle bir araya gelmekten utanarak onu terk eder. Mürit

eyhiyle karlatnda, utanp yolunu deitirir. eyh müride yetiir ve

kendisini tutup öyle der: ‘Evladm! Seni masum görmek isteyene elik

etme!’ Böyle bir durumda eyhe ihtiyaç vardr. Böylece müridin utanc

kaybolur ve eyhinin hizmetine döner. Mürit
C

ricî boanma’ halindeyse,

eyhinin hükmünden çkm saylmaz (mürtet). Dolaysyla, daha önce

belirttiimiz gibi, bu durumda müridin eyhiyle ilikisinin batmî yoru-

mu, eksiin kamili ykamas örneine benzer.

FASIL ÇNDE VASIL

Ölü Ykayann Durumu

Baza âlimler, ölü ykayana ykanmann vacip olduunu söylemi,

baz âlimler vacip olmadn söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

A

Alim, bilgisini bakasna öretir ve elde ettii bilgiyle cahili ceha-

letten temizler. Bu durumdaki bir bilgin, Rabbi vastasyla ona bilgi ö-
retmitir. Baka bir ifadeyle, öretenin Allah olduunu bilerek öret-
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mitir. Bu gibi bir duruma örnek olarak ‘Rahman Kuran’ öretmitir

ayetini verebiliriz. Bu durumdaki birinin ykanmas gerekmez. Çünkü,

bilgiyi öretirken eyhin dili vastasyla cahili bilgisizliinden temizle-

yen Allah’tr. Ykayan, kendisi sayesinde bilgiyi öretmi ve öretirken

dili vastasyla gerçekte öretenin Rabbi olduunu görmekten gafil

kalm olabilir. te böyle birisi, öretim esnasnda kendisiyle Rabbinin

karsnda bilinçli olmak arasna giren bu gafletten dolay ykanmaldr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ykamann Nitelikleri

Bunlardan birisi, ykanrken ölüden gömleinin çkarlp çkarlma-

yacadr. Baz âlimler elbisesinin çkarlp sadece avret mahallinin örtü-

leceini söylemitir. Baz âlimler ise, gömlei içinde ykanacan söy-

lemitir.

VASIL

Batnî Yorum

Kuku ya da insana baskn gelen -mubah bile olsa- doal ehvet,

bir insan ‘öldürmü’ olabilir. Böyle bir insan ykayan kii, gerçei ona

bizzat kuku ve üphesinin içinden gösterme gücüne sahip olabilir.

Böyle bir ‘ykayc’, ölüyü gömlei içinde ykayan ve onu soymayan ki-

idir. Naks olduu için, o üpheyi gidermedikçe ölüyü ykayamayan

ise, ölünün elbisesini çkarp sonra ykayan kimseye benzer.
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FASILÇNDE VASIL

Ykanrken Ölüye Abdest Aldrmak

Baz âlimler, ölüye abdest aldrlacan söylemi, baz âlimler, ab-

dest aldrlmayacam söylemi, baz âlimler abdest aldrlsa bunun daha

iyi olacan söylemitir.

VASIL
.

• l

Batnî Yorum

Ykama için abdest, genel temizlik içindeki özel bir temizliktir. Bu

durum, ahsn bir ksmnn temizlenmesi hedeflendiinde böyledir.

Örnek olarak, organlarndan meydana gelen zilleti verebiliriz. Böyle bir

durumda, söz konusu organlar kendilerine gerekli temizlikle ykar.

Özel organlar göz, kulak, el, ayak ve dil gibi organlardr. man, genel

ykanmadr. Bu sayede ykayan kii, organlar özel olarak ykamayla

iman ile ykamay bir araya getirmi olur ki, bu gereklidir. Çünkü y-

kama hakknda- görü ayrl yok iken abdestte görü ayrl vardr

.

mkân bulunduunda iki ibadeti birletirmek, daha genel olandan ye-

tinmekten daha iyidir.

FASIL

Ykamada Ölçü

Baz âlimler bunu vacip görmü, baz âlimler vacip görmemitir.
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YASIL

Batnî Yorum

Herhangi bir ey vastasyla kukudan temizlenmenin gerçekleti-

ini düündüümüzde, bu esnada herhangi bir ölçü ve snrlama söz

konusu olmamtr. Snrlamann vacip olduunu kabul eden bilginler,

öyle der: Bize Allah’n ahlâkyla ahlâklanmak emredildi. Allah öyle

der: ‘Her eyi kendi katnda bir ölçüyle yaratt .’210 (Temizlikte) Sayy be-

lirleme bu demektir. Baka bir ayette ise ‘Onu ancak belli bir ölçüyle indi-

ririz’
2" denilir. Fakat söz konusu ey, Allah’n diledii bir ölçüye göre

iner. Abdestte üç kereden fazla ykayan kii hakknda Hz. Peygamber

öyle demitir: ‘Günah ilemi ve haddi am, hakszlk etmitir.’ Bu

ifadesiyle Peygamber, abdestte uzuvlar ykamay birden üçe kadar s-

nrlam, abdest alrken ve ykanrken suyu israf etmeyi mekruh saym-
tr. Hz. Peygamber bir tas suyla ykanr, ibrikle abdest alrd.

FASIL

Ykamada say belirlemeyi art görenler, kendi aralarnda görü ay-

rlna dümütür. Baz âlimler herhangi bir ekilde tek sayy uygun

görmüken baz âlimler üçü art komutur. Baz âlimler ise, bu konuda

tek saynn en küçüünü esas alp en çou dikkate almam ve öyle

demitir: Üçten eksik olmamaldr. Baz âlimler, daha çok olan tanm-

lam ve öyle demitir: Ykamak yediyi amamaldr. Baz âlimler ise,

tek sayy müstehap görüp bir snr belirtmemitir.

VASIL

Batnî Yorum

Ykamada tek sayy esas almak zorunludur, çünkü ykanmak, bir

ibadettir ve ibadetin bir art onu yaparken Allah karsnda bilinç sahi-
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bi olmaktr. Bu bilincin kann ise, tekliktir. Dolaysyla, halin hükmü-

nün gerei, ykama tek olmaldr. Tek say (vitir), birden yediye kadar-

dr. lave yaplmas, israf olur. Öyleyse ykamann tek olmas, ykama

halinde alda gelen eye göre gerçekleir. Bunlar, haklarnda aklclar ara-

snda (kelamclar) görü ayrl bulunan yedi temel sfattr. Yedi temel

sfat, hayat, ilim, kudret, irade, kelam, iitmek ve görmektir. Kul bütün

bu niteliklerle nitelenebilir. Hakkn nafile ibadetlerle kendisine yaklaan

kii adna öyle söyledii rivayet edilir: ‘Allah onun görmesi ve duymas

olur.’ Böylece, yaratlm bu niteliklerin kulla ilikilendirilmesi Hak va-

stasyla deiir. Dolaysyla insan artk Allah ile duyar, Allah ile görür,

Allah ile bilir, Allah ile güç yetirir, O’nun vastasyla hayat sahibi olur,

konuur ve irade eder. Bu durumda temizlenen insan, kendi sfatlarn

Rabbi vastasyla ykam (beerî özelliklerini ilahi özelliklerle deitir-

mi), kendi nitelikleriyle temiz ve arnm hale gelmitir. te bu, artma

ve eksilmeye göre, birden yediye kadar ölünün ykanmasnn saysnn

(batini yorumudur).

Bu durum, çift-tek az-çok ve bunlarn smr veya bir snr kabul

etmemek hakknda bilginler arasnda gerçeklemi bütün görü ayrlk-

larn da içerir. Artk, bu konu üzerinde düün ve bu ekilde ölüyü yka!

Naks karsmda kamil, sadece akll ya da sadece mümin olan kii kar-

snda akll mümin gibidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Ykandktan Sonra Ölünün Karnndan
Abdesti Bozan Bir eyin Çkmas

Ölünün karnndan ykandktan sonra bir pislik çkabilir. Baz âlim-

ler bu durumda ykamann tekrarlanacan, baz âlimler tekrar edilme-

yeceini ileri sürmütür. Yenileneceini söyleyenler, saysnda yediye

kadar görü, ayrlna dümütür. Yediden fazla olmayacanda ise, gö-

rü birlii vardr.
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VASIL

Batnî Yorum

nsann tasavvur gücü zayf olduu için, hayali temizlendikten son-

ra bu temizi ilt süratle kaybolur ve yeni bir kuku kendisine iliebilir.

Böyle bir insana öretim yedi kez yinelenir. Tekrar kukuya kaplrsa,

artk öretim yenilenmez. Çünkü kuku yerleik hale geldii için, öre-

timi kabul edebilecek bir durumda deildir.

Yedi hususunda görü birliine vardk, çünkü yedi, ilahi ilimde

kemalin zirvesidir. Bu nedenle Allah unsurlar âleminde eserlerin varl-

ndaki hikmeti, on iki burçta dolaan yedi gezegene balayarak seyyar

gezegenleri yedi yapmtr. Buradan yedinin varln kemali olduunu

anladk. Allah, (burçlardaki) seyrin yetkinliini on ikiye yerletirdi. On

iki, birden dokuza sonra onlara sonra yüzlere sonra binlere kadar say

mertebelerinin sonudur. Bunlarn toplam, on ikidir. Bu on iki içinde

sonsuza dek terkipler meydana gelir. Ayn ey, yedi gezegenin on lci

burçta dolamasnda söz konusudur. Bu ise, aziz ve âlim Allah’n takdi-

ridir.

VASIL

(Ykanmadan Önce Ölünün Karnnn Sklmas)

Âlimler ykanmadan önce ölünün karnnn sklmas hususunda gö-

rü ayrlna dümü, baz âlimler bunu kabul etmi, baz âlimler kabul

etmemitir.
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VASIL

Batnî Yorum

Skmak büyüün küçüün halini soruturmasdr: Acaba bulundu-

u halde bir kukusu var mdr? Bu kuku onun temizliine zarar verir

mi, vermez mi? Büyük, herhangi bir vakitte ortaya çkabilecek bir ku-

ku sahibi olduunda küçüü ikaz eder. Böylece mürebbi, kendisini iin

banda korur ki, yaylp knanmaya mahal vermesin.

Yedinci Sifr’in bitmesiyle krk yedinci ksm sona erdi. Onu ‘kefen-

ler hakknda vasl’ ile -ki namaz klan için elbise gibidir- krk sekizinci

ksm takip edecektir.
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[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK SEKZNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

)

FASILÇNDE VASIL

Kefenler

Ölü için kefen, namaz klan için elbise gibidir. Elbise, içinde deil,

üzerinde namaz klnan eydir. Örnek olarak üzerinde namaz klnan

hasr veya insanla toprak arasnda perde olan elbiseyi verebiliriz. Çün-

kü elbise, secde edilirken secde yerinde bulunur. Böylece üzerinde na-

maz klman eye benzetilir.

Kadnn kefenlenme sras öyledir: Cenazeyi ykayan kadn önce

bir örtü serer; örtü, insann yan boyu uzunluundaki gömlektir. Ar-

dndan baka bir kat serilir, o da tam boy bir gömlektir. Sonra, bana

bir baörtüsü örtülür, sonra hepsini kuatan baka bir elbise içine konu-

lur. Bütün bunlar, bir sraya göre dizilen be elbisedir. Hz. Peygamber,

kz Ümmü Gülsûm’ü ykayan Leyla es-Sakafye’ye kendi eliyle pe pee

örtüler uzatm ve zikrettiimiz sraya göre örtmesini emretmiti. Ka-

dnn kefenlenmesinde sünnet budur. Erkein nasl kefenlenecei hak-

knda ise, elimizde herhangi bir nas yoktur. Hz. Peygamber vefat etti-

inde üç beyaz elbise içinde kefenlendi. Orada bulunan sahabenin bil-

ginlerinin tanklna göre, bu elbiseler içinde gömlek veya sark yoktu.

Hz. Peygamber’in cenazesine tanklk edenlerden ya da bu rivayetin

ulat kimselerden hiç birinin onu reddettii veya hadisle ilgili tart-

maya girdii bize ulamamür. Fakat hadisi rivayet edenin ‘onlarn

içinde gömlek ya da sark yoktu’ ifadesinde açk bir yorum vardr. Uç
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elbise ifadesi, hiç kukusuz, ravidendir. u var ki, ‘kefenlerde saynn tek

olmas müstehaptr.’

Zikrettiimiz rivayeti dikkate alarak baz bilginler, erkein üç, ka-

dnn be elbise içinde kefenleneceini söylemitir. Baz insanlar ise, er-

kein kefenlenecei elbisenin en az iki, sünnet olann ise üç olduunu

kabul etmitir. Onlara göre kadnn kefenlenecei elbisenin saysnn en

az üçtür; bu konudaki sünnet ise be elbisenin bulunmasdr. Baz in-

sanlar, bu konuda bir snr görmemi, fakat tek sayy müstehap saym-

tr. Hz. Peygamber, büyük suç ilemi olarak ölen biri hakknda, cki

elbisede kefenlensin’ demiti.

VASIL

Batnî Yorum

Cenazeyi kefenlemenin amac, ölüyü gözlerden saklamaktr.

Mus’ab b. Umeyr, Uhud savanda üzerinde bulunan tek elbiseyle ke-

fenlendiinde -ki elbise çok ksayd ve bütün bedenini örtmüyordu-

Hz. Peygamber elbiseyle bann örtülmesini, ayaklarna ise ot konulup

gözlerden gizlenmesini emretmiti. nsan topraktan yaratld için, sü-

rekli'Allah karsmda bulunduunun bilincinde olan Allah ehli, topra

gördüklerinde yaratldklar eyi hatrlam ve
c
Sizt ondan yarattk, ona

döndüreceiz ve tekrar ondan çkaracaz’212
ayetini düünmülerdir. Na-

maz klan insan, Rabbiyle konuur ve O’na yakarr. Namazda yakara

balayp toprakla arasnda bir engel bulunmadnda, topra görmesi

ona yaratlyla yaratld eyin düüklük ve zelilliini hatrlatr. Çünkü

Allah yeryüzünü
<
zelûl (hor, çok deersiz)’ yapmtr. Bu ifade, müba-

laa kipinde gelmitir ve ‘çokça zelil’ olan demektir. air bu kip hakkn-

da öyle der:

Klcn demiriyle çokça vurmusun (darûb)

Rzktan mahrum kaldklarnda, sen dc yoksul kalrsn
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air cömertlikteki abarty anlatmak için mübalaa kipini kullan-

mtr. Hor ve zelil varlklarn üzerine bast yerden daha zelil ve de-

ersiz bir ey olamaz. Biz insanlar ve bütün yaratklar, topran üstüne

basarz. B izler kuluz, baka bir ifadeyle hor varlklarz.

Namaz klann kendisine ve yaratld eye bakmas kendi sözüyle

Rabbiyle konumaktan onu alkoyabilir. Bu durumda Hakk’a söyledii

ya da Hakk’n söyledii eylerden gafil kalabilir. Bu, okuyann bir say-

gszldr. Bu nedenle, (insann topra görmesini engelleyecek bir)

engel daha uygundur. nsann kblesinde kendisi gibi bir adama ya da

tam önünde bulunan sütreye yönelmesi yasaklanm, engeli sa ya da

sol kann önüne koymas istenmitir. Bütün bunlar, engelin namaz k-

lann karsnda put yerini almamas içindir. Çünkü onlar, putlar insan

biçiminde tasvir ediyordu. Bu nedenle ari, ölünün örtülmesini emret-

ti. Çünkü ölü namaz klann önündedir. Namaz klan ise, o ölüye efa-

atçi olarak kblesinde Hakk’a yakarr. Meselenin batn yorumu, Allah

izin verirse, ölüye namaz bölümünde gelecektir.

FASILÇNDE VASIL

Cenazeyle Birlikte Yürümek

Cenazeyle yürümek, namaza yürümek gibidir. Baz bilginler, cena-

zenin önünde yürümenin sünnet olduunu söylerken, baz bilginler ar-

dnda yürümenin daha faziletli olduunu söylemitir. Benim görüüm,

namaz klnmazdan önce ardnda yaya yürüyüp ölüyü namazda olduu

gibi önüne almak; namaznn klnmasndan sonra ise, menziline -ki ka-

birdir- varncaya kadar kendisine hizmet etmek amacyla önünde yürü-

mektir. Yürürken insan, cenaze namaz esnasnda yaplan efaatin Allah

tarafndan kabul edilip kabrin onun adma cennet bahçelerinden bir

bahçeye dönütüü eklinde bir hüsnü zan besler. Çünkü Allah kendisi

hakknda hüsnü zan sahibi olmay tevik etmi ve ‘Ben kulumun bana

olan zannna göreyim, benim hakkmda iyi zanda bulunsun’ demitir.

Bir rivayete göre Allah’a öyle sorulmu: ‘Hangisi daha sevimli gelir:

(Sürekli tebessüm eden) sa m, (yoksa sürekli alayan) Yahya m?’ Al-
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lah öyle cevap vermi: ‘Bana daha iyi zan besleyen!* Yani Isa, çünkü

Yahya’ya baskn olan hal, korkuydu.

Cenazeyle yürürken en uygunu -baka bir nedenle deil- sadece

meleklere saygnn gerei olarak binek üzerinde yürümemektir. Çünkü

melekler, çlkla alanmad sürece, cenazeyle birlikte yürür. Bir çlk
olduunda ise, o zaman melekler cenazeyi terk eder. Artk insan, binek-

le gitmek veya yürümek arasnda serbesttir. Çünkü tabut üzerinde ölü,

tahtrevan üzerinde tanan bir adama benzer. Arkadamz Ebu’l-

Mütevekkii ile birlikte üzerinde ölü taman bir tabut gördüümüzde,

ua iaret etmi vc öyle demiti:

O bizi tayor
,
insanlar da onu

Tayan-tamana hayret!

VASIL

Batnî Yorum

Cenazenin önünde yürünür. Çünkü yürüyen kii, Allah nezdndc

ccazci efaatçisidir. Bu cdclc ölünün durumu hakknda Allah ile

ba baa kalmak için öne geçer. Çünkü efaatçi, ölüye yapt efaatin

kabul edilip edilmediini bilemez. Cenaze kabrine vardnda ise, efa-

atçinin duasnn kabul edilmesine yönelik Allah’n cömertliiyle, ba-
lanm olarak kabrine ular. Cenaze namaz klnmazdan önce zaten

balanm kiilerden ise, menziline giderken -ki kabirdir- kimin

önünde yürüdüünü bilenlerden olur. Böyle bir insan, kendisine sayg

gerei önünde yürüyen terifatç gibidir. Bütün keif ehli buna tanklk

eder.

Cenazenin arkasndan yürüyen kii ise, namaz klarken olduu gibi

(kabrine götürürken de) cenazeyi önüne almas gereine riayet eden

kimsedir. Bu sayede cenazeye bakarak ibret alr. Çünkü ölüm, bir kor-

kudur ve melek onunla beraberdir. Hz. Peygamber, bir .yahudinin ce-

nazesini görünce ayaa kalkm. cO bir Yahudi cenazesiydi’ denilmi.
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Hz. Peygamber ise, ‘onunla beraber bir melek yok mu?’ diye yant ver-

mitir. Baka bir defasnda, ‘kukusuz ölüm korkunçtur’, baka bir ifa-

desinde ise, ‘o bir ncfs deil midir?’ demiti. Her sözün bir yorumu

vardr. Bu sözlerin eh uygunu ise, meseleyi anlayan için, ‘o bir nefs'de-

il midir?’ ifadesidir. Bu olayda Hz. Peygamber, melein karsnda

ayaa kalkmt. Bize vc meleklerin genel anlamda insanlardan üstün

olduunu kabul edenlere göre, hadiste daha faziletli olan için ayaa

kalkmaya bir iaret vardr. Bana gösterilmi doru bir rüyada (mübei-

re) bizzat Hz. Peygamber böyle demiti.

Hz. Peygamberin Yahudi için söyledii ‘O bir ncfs deil mdr’ ifa-

desi, kefe ulamam, lâkin basiretleri (iç gözü), düünen nefsin (nefs-i

natka) erefi hakknda imanla aydnlanm olduu sürece, Allah ehlinin

tutunabilecei en uygun ifadedir. Bu nefsin sahibi atee girmekle bed-

baht olsa bile, onun durumu dünya hayatnda bir takm hastalklarla

mutsuz olan kimseye benzer. Örnek olarak, maln yok olmas, evin y-

klmas ve deerli görülen eyin yitirilmesini verebiliriz. Burada duyu-

lan ac, duyusal deil, manevi bir acdr. Bu ac, hayvan ruhim paydr.

Bütün bunlar, düünen nefsin erefine ve üstünlüüne bir etki yapmaz,

söz konusu ruh, kendisini ereflendirmek amacyla Allah’a tamlama ya-

plm ruhtan üflenmitir. Dolaysyla kayna ve asl deerlidir. Düü-

nen nefis en erefli âlemden olduuna göre, bir nefis olmas yönüyle

Hz. Peygamber Yahudi’nin cenazesi karsnda ayaa kalkmt. O halde

ayaa kalkmak, bizzat onun hakikati yaplmtr. Bu durum, nefislerin

asldaki eitliini ve 'denkliini gösterir.

Kueyri, Risalesinde salih bir insann öyle söylediini aktarr:

‘Nefsini Firavun’n nefsinden daha iyi gören kimse marifete ulama-

mtr.’ Böylece onu knam ve insann böyle düünmemev gerektiini

bildirmitir. Bu durum, en önemli meselelerden biridir. Bu meseleyi

bilmek, rahmetin her nefsi kapsadn ve içerdiini örenmeye imkân

verir. Nefisler iki diyar [dünya ve ahret] imar etseler bile -ki hadiste

geçtiine göre iki diyarn imar kaçnlmazdr; hiç kukusuz Allah, sade-

ce Allah ehlinin bilecei bir.sr nedeniyle nefislere ereflerinin gereine

göre karlk verecektir. Bu srr sadece Allah ehlinin bilmesi, onlara öz

gü srlardan olmasndan kaynaklanr. O halde, had (tanm) onlar bir-

letirdii gibi ayn ekilde -Allah dilerse- zatlarndan dolay makam da

onlar birletirir.



242 Fütûhât- Mekkiyye 4

Allah bedbahtlar hakknda c

Rabbin dilediini yapar’2 '* demi, ancak

‘O'nun azab snrszdr’ dememitir. Mutlular hakknda ise, (nimetiyle

ilgili) böyle ifadeler kullanmtr. Allah
c

Ey insan/’214 der ye herhangi bir

ahs ayrmaz. Bilakis burada, emrine itaat edenler deil, genel olarak

emrine kar gelen ve isyan edenlere hitap ettii anlalyor.
:

Rabbine

kar seni kkrtan nedir.’
21 * Böylece Hakk’n cömertlik ve kerem niteli-

inden gafil olana dikkat çekmitir. Çünkü Allah insan cömertlii ve

kereminden dolay yaratt. B nedenle insana öyle der: ‘Seni yaratan

,

düzelten ve itidal veren .’216 Baka bir ifadeyle Allah, insana ‘seni keremiyle

yaratt’ demitir ki kul da kendisine ‘Rabbimf Keremin beni sana kar

kkrtmtr’ diyebilsin; Allah, baz insanlara bunu kendisine gelen dü-

üncede veya okuduunu düünürken söyler ve bu durum onun tövbe

sebebi olur. Bazen dirilite, bazen cehennemde söyler. Her halükârda

bunu söylemek, bulunduu her yerde insann nimedenme sebebidir.

Allah, kendisine kerem ve cömerdikle muamele etmek istedii zaman

insana böyle söyler. Çünkü ‘Allah’n rahmeti gazabm geçmitir
1

ve ‘Al-

lah’n rahmeti her eyi kuatmtr.’ Öyleyse bütün bunlar, kendisinden

bir ihsan ve hak edi olarak Allah’n ihsan ve lütfudur. Asl bakmndan

ise, (kulun ameliyle) hak ettii nimet de bir ihsandr. Çünkü Allah,

kendisinden saknan için ‘nefsi üzerine rahmeti yazandr (hak ediin

kayna).’ nsan ise ancak Allah’n ihsanyla takva sahibi olabilir. Allah,

onu takva sahibi ve salih amel için (uygun bir) yer yapmtr.

FASIL

Cenaze Namaznn Nitelii

Bilginler, cenaze namazmm nitelii hakknda çeidi hususlarda gö-

rü ayrlna dümütür. Bu konulardan biri, tekbirin saysdr. lk ne-

sil, bu konuda üç ile yedi arasmda görü ayrlna dümütür ki, bu

görü ayrlnn nedeni konuyla ilgili rivayederin farklldr. Bir ha-

diste Hz. Peygamberin cenazeye dört, be, alt, yedi ve sekiz kez tekbir

getirdii, baka bir rivayette ise üç tekbir getirdii aktarlr. Habe hü-

kümdar Necai öldüünde, Hz. Peygamber cenaze namazn klm ve
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dört tekbir getirmitir. Allah, kendisini katna alncaya kadar, cenaze

namaznda dört tekbir getirdii sabittir.

VASIL

Batnî Yorum

Farzlarn saysnn azamîsi dörttür. Cenaze namaznda rükû yok-

tur. Bilakis o, bütünüyle ayakta durmaktr. Okumak için cenaze nama-

zndaki her duruun bir tekbiri vardr. Böylcce Hz. Peygamber farz

namazn rekâtlarnn cn yetkinine dört tekbir getirmitir. Birinci tekbir,

ihram tekbiridir (balama ve yasaklama tekbiri). Bu tekbir ile namaz k-

lan kiinin ölü için Allah’tan bakasndan mafiret istemesi yasaklanr.

kinci tekbirde ise, ölümsüz diri olmas yönünden Allah yüceltilir. Çün-

kü her nefis ölümü tadcdr ve ‘Onun yüzünün dnda her ey helak

olacaktr.’ Üçüncü tekbir, efaatçi olunan ya da dua edilen hakknda e-

faatin kabul edilmesinde Allah’n cömertlik ve rahmetini (celbetmek)

için getirilir. Bu durum, vefat etmi olduu halde Hz. Peygambere salat

ü selam getirmeye benzer. Hz. Peygamber bize unu bildirmitir: ‘Her

kim Peygamber için Allah’tan vesile isterse, onun adna efaat helal

olur.’ Çünkü salat ü selam getiren kii, Hz. Peygambere efaat edemez,

sadece Allah’tan vesile isteyebilir. Hz. Peygamber de ümmetini buna

tevik etmitir. Dördüncü tekbir ise, ükür tekbiridir. Bunun sebebi,

namaz klann cenazeye yaplan duay kabul ettiine dair Rabbine duy-

duu hüsn ü zandr. Çünkü Allah, cenaze namazn sadece namaz kla-

nn cenaze için yapt efaati kabül ettiini örenmemiz için emretti.

Baka bir ifadeyle cenaze namaz, cenazeye dua için Allah’tan verilmi

bir izindir. Allah, dilek sahibinin dileini kabul etmedii halde izin ver-

mez.

Allah kyamet günündeki efaat hakknda öyle der:
‘

Onlar sadece

raz olunmu kimseye efaat eder.’
217 Baka bir ayette ise

‘

O’nun izni olma-

dan katnda kim efaat edebilir.’
218 Baka bir ayette ise ‘zin verdiklerinin

dnda hiçbir efaat onun katnda fayda vermez5219
buyurur. Öyleyse Allah,
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namazn klmamzla bu ölüye efaat iznini bize vermitir. Böylelikle

duamzn kesinlikle kabul edildiini anlarz.

.

nsan dördüncü tekbir olan ükür tekbirinin ardndan selam verir.

Bu selam, ölüden ayrl selamdr. Baka bir ifadeyle, (Ölüye, artk sen)

‘es-Selam olan Rabbinle karlatn’ demektir.’ Bu nedenle, Hz. Pey-

gamber ölüleri kötü yâd etmeyi yasaklamtr. Çünkü namaz klan kii,

namaznn sonunda ‘Üzerinize selam olsun (es-Selam aleyküm)’ demi,

ölünün artk kendisinden (dilinden) selamette olduunu bildirmitir.

Artk ölüyü körü yâd ederse, hiç kukusuz, ‘Size selam olsun’ derken

kendisini yalanlam demektir. Böyle yaptnda, ölümünden sonra kö-

tü yâd ettii kii ondan kurtulmu (salim) deildir. Ölü böyle bir eyi

sevmeyecei gibi Allah da yaayan adna bu durumdan holanmaz.

Çünkü yaayan kii ölüyü kötülükle yâd eder, fakat kendisi de ayn kö-

tülüü yapmaktan geri kalmaz. Bu ise, insann Rabbinin karsnda

utanma duygusunun azalmasna yol açar.

FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namaznda Elleri Kaldrmak ve Bunun Nitelii

Her tekbirde ve elleri her balayta, elleri kaldrmak hususunda

görü ayrl vardr. Elleri kaldrmak, muhtaçl ifade eder ve tekbirin

her bir halinde namaz klan kii ‘Elimizde bir ey yok’ der. ‘Bu ellerimi-

zi sana kaldrdk, içlerinde bir ey yoktur ve herhangi bir eye sahip de-

iller.’ Elleri balamaya gelirsek, daha önce zikrettiimiz gibi, namaz

klan kii (Allah katnda) ölünün efaatçisidir. efaatçi ise isteyendir. s-

tek, konusu insann kendisi ya da bakas olsa da, zillet ve yoksunluk

içinde yaplr. Bakas hakknda bir ey isteyen kii, isteinde onun veki-

lidir, dolaysyla söz konusu kiinin muhtaç olduu konuda zelil ve

muhtaç bir halde durmaldr.

Elleri balamak, zelil insanlarn bir niteliidir. Bunun tarz ise,

avucu çekerek bir elin dier bileinin ve kolun üzerine konulmasdr.

Bu durum, anlama yapan taraflarn arasnda elleri birletirmede söz-
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lemeye benzer. Baka bir ifadeyle bu davranla insan öyle der: Sana

dua edeceimiz hususunda bizden söz aldn, biz de duamza cömertli-

inle karlk vereceine dair Sen’den söz aldk. Çünkü öyle buyurdun:

‘Kullarm beni sana sorar, ben çok yaknm, dua edenin duasna karlk ve-

ririm
n2n Burada Allah, kendisi ya da bakas hakknda ‘dua eden’ ifade-

sini kullanmad.

Sonra, bize ölüye dua etmek ve Senin nezdinde ona efaat için izin

verdin. Artk, geride sadece o duaya icabet etmek ve olumlu karlk

vermek kalmtr. Dolaysyla Hakk’n (ölüye yaplan) duaya olumlu

karlk verecei mümin için kesindir. Bu nedenle, son tekbiri ükür

tekbiri saydmz gibi namazdaki selam da (ölüden) ayrl ile ölünün

karlaaca es-Selam’ ve Allah kaundaki esenlii bildirme selam say-

dk. Bu ‘selam’n bizim yönümüzden anlam ise, ölüye merhamet ve

onu kötü yad etmekten uzak durmaktr.

FASILÇNDE VASIL

Cenaze Namaznda Okuma

Baz bilginler, cenaze namaznda okumann bulunmadn, na-

mazdaki okumann sadece dua olduunu ileri sürmütür. Baz bilginler

ise, birinci tekbirden sonra Allah’a hamd ve övgü yapldn, ikinci

tekbir getirilip peygambere salat ü selam okunduunu, üçüncü tekbir

getirilip ölüye efaat edildiini, sonra dördüncü tekbir getirilerek selam

verildiim söylemitir. Baka bir grup âlim ise öyle demitir: Birinci

tekbirden sonra Fatiha suresi okunur, dier tekbirlerde de ilk tekbirde

yaplan yaplr. Ben de bu görüteyim. Çünkü cenaze namaznda hamd

vc övgü gerektiine göre, bunun Allah'n kelamyla yaplmas en uygu-

nudur. Cenaze duasna salat, yani namaz denilmitir. O halde. Fatiha

suresini okumaktan yüz çevirmek iyi deildir. mam afii, Ahmed ve

Davud bu görütedir.
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VASIL

Batnî Yorum

Ebu Yezid el-Bestami öyle der: ‘Yaratklara baktm, hepsini ölü

gördüm, üzerlerine dört tekbir getirdim.’ eyhlerimizden biri öyle

demi: ‘Ebu Yezid, nefsinin âlemini görmütü.’ Bu hal, Rabbi hakknda

bilgisi olmayan ve Rabbinin kendisini bildirmedii insanda gerçeklee-

bilecei gibi ayn zamanda Allah’ bilmede insanlarn en kamili için de

gerçekleebilir. O halde kemale ermi arif kendisini Rabbinin önünde

bir ölü diye görür. Çünkü Allah onun kula, gözü, eli vc dilidir. Allah

ona salat eder. Nitekim Allah öyle buyurur: ‘O size saîat [Allah’n salat

etmesi mafiret ve merhamet etmesidir] edendir
m

Salat eden Hak ise, bu

durumda O’nun sözü Kuran olur.

O halde arifler, Allah’n onlarn dilleriyle okuyup kendilerine ‘salat

ettii (merhamet)’ Fatiha suresini okumaldr. Allah da kendi sözüyle

kendisini över. Ardndan huzurunda klnan kulunun cenaze namaznda

-d bu esnada Rahman kblededir ve O’ndan istenir- kendisini kulunun

diliyle överken, (kuluyla arasndaki) bitiiklii ve vuslat karsnda ken-

di zatn bu kez yüceltir (tenzih). Bu durumda namaz klan, el-Hay ve

el-Kayyum isimlen olur.

ikinci tekbirin ardndan ise vahyini tebli eden peygambere salat ü

selam getirir. Allah öyle buyurur: ‘Allah ve melekleri peygambere salat ve

selam getirir.
nn Meleklerin insan türünden üstünlüünü anlatmak için

ayette Allah ile beraber çoul olarak zikredildiklerini gösteren zamirden

baka bir kant olmasayd, bu durum bile onlarn üstünlüü hakknda

yeterli olabilir ve artk baka bir kanta gerek kalmazd. Zamirin zikre-

dilenlerin hepsini içerdiini göstermek için melekler, balaçla gelmitir.

Sonra Hak, namaz klan arifin diliyle bir vehimden kendisini yücel-

tir (tekbir). Bu vehim, Hak ile kullar arasndaki ilikilerin dereceli üs-

tünlüü indirgenmesiyle ilgilidir. Bu durum, bir yandan ortak olduklar

yönden iken öte yandan üstünlük derecelerinden birbirlerinden farkl-

lamadklar yönündendir. Bu vehim, kullarn dereceli üstünlüü nede-

niyle ilahi hakikatlerin birbirlerinden üstün olduu (kabulüne) yol açar.

Çünkü her kul her halinde ilahi bir hakikatle irtibatldr. lah hakikatler
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ise, birbirlerine göre üstün olmaktan münezzeh bantlar ve nitelikler-

dir. Bu nedenle ikinci tekbir getirilir.

Cenaze namazn klan insan Fatiha suresini okuduktan ve Hz.

Peygamber’e salavat getirdikten sonra, ölüye duaya balar. Bu durum

‘Kuran ile dalar yürü se ya da yer parçalama ya da ölüler konusa '223
aye-

tiyle ilgilidir. Hal böyle olunca, ölü duyumsayan ruhun gitmesi nede-

niyle görünüte donuldara benzer. Dolaysyla onun hükmü, donukla-

rn (cemadat: canszlar) hükmü gibidir. Allah öyle buyurur: ‘Bu

Kur'an -
1 Kerim'i bir daa indirseydik, Allah korkusundan parçalandn gö-

rürdün.'21^ Allah, da korkmak özelliiyle niteledi. Dan korkmas,

kendisine indirilen eyi bilmekle nitelenmesinin aynsdr. Allah öyle

buyurur:
4

Allah’tan bilen kullar korkar .

3225 Öyleyse korkmamann nedeni,

ruhun bedenle irtibatdr. Ruh ve beden birletiinde her biri dierine

arzu duyduu için, bu durum korkunun braklmasna yol açar. Ayrt-

rldklarnda ise, her biri kendi zatyla Rabbine döner ve bileik iken

bilmedii .eyi örenir. Bu nedenle, bilgisinden dolay bir korku kendi-

sine elik eder.

Cenaze namaznda ölüye yaplan ilk dua ve Allah’a yaplan ilk öv-

gü, Kur'an- Kerim okumaktr. Çünkü ölü, hem ruhu hem de bedeni

yönünden korku makamndadr. Dolaysyla arif (bunu) bildiinde, sa-

dece Kur'an- Kerim ile konuur ve söyler: nsann bütün hallerinde ce-

naze namaz klan kii gibi olmas gerekir. Dolaysyla zatn Rabbinin

önünde bir cenaze gibi görmelidir. Bu durumda insan, bütün hallerinde

Rabbinin kelamyla [ölü mesabesindeki] nefsine sürekli namaz klar. O
halde namaz klan kii, sürekli dua ediciyken kendisine namaz klnan

ise ölü ya da sürekli uyuyandr. Bu meyanda, kendi nefsiyle uyuyan kii

ölü; Rahbi vastasyla ölen kii ise ‘düün gecesi’ uykusu gibi uyur. Hak

onm vekili olur. Bu konu da birkaç msramz vardr:

Ey uykucu! Daha ne kadar uyuyacaksn?

Çarlyorsun uyansana! Allah senin vekilin oldu

Senin kalbin uyuyor

Seni çard ey karsnda; uyan!

Seni yok eden olu âlemindesin

Belki de orada ölmüsün.
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Yürümekten önce nefsine bak!

Senin azn pek karktr

(Cenaze namaznda yaplan duann yorumu udur): ‘Allah'm!

Onun imdiki yerini daha iyi bir yer ile deitir.’ Yani, kendisine baka

bir yaratl ver! Allah öyle karlk verir: ‘Deitirdim.’ Çünkü ölünün

bulunduu yer, dünya hayatyd. Buras hastalklar ve dertleri çok olan,

arzu ve istekleri farkllaan, gece ve gündüzün (zaman) tahrip ettii s-

knt veren bir yerdi, ölünün geldii yer ise, ari Teala’nn niteledii

gibi bir yerdir. ‘Oradaki insanlar bevl etmez, def-i hacer etmez ve siim-

kiirmez.’ Allah oray pisliklerden ya da tahrip olabilir bir yer olmaktan

ya da arzularn etkisinden tenzih etmitir.

Sonra (duada) öyle der: ‘Bulunduu toplumu daha iyi bir toplu-

lukla deitir.’ Allah ‘yaptm’ der. Çünkü dünyadaki toplumu taknlk,

haset, kovuculuk, nefret, dedikodu ve cimrilik yapan insanlard. Ölü-

nün göçtüü diyarn ahalisi hakknda ise Allah öyle der: ‘Onlarn gönül-

lerindeki kini söküp aldk. Onlar, karlkl döekler üzerinde karde olmu-

lardr:
226

Sonra öyle der: ‘Einden daha hayrl bir e ver.’ Oradaki eler ‘çe-

kik gözlü ve çadrlarda uzanm iken’, nasl daha hayrl olmazlar ki? O
elerin gözünde bu ölüden daha güzel kimse bulunmad gibi ölü de

onlardan daha güzelini görmez. Eler ona süslenmi, o da eleri için

süslenmi, onlar onun için temizlenmi, o da onlar için temizletilmitir.

Allah cennet hakknda öyle der:
‘Onlar

,
kendilerine tantt cennete ko-

yacaktr
’227 Yani, kendilerinden dolay temiz yapt cennete sokar.

Müminlerin orada kokladklar, güzel koku, gördükleri ise güzel eyler-

dir!

Müminlerin cenaze namazndaki dualar kabul edilmitir. Çünkü

bu dua, ölünün gyabnda yaplmtr. Ölüye istedikleri her iyilik için

bir melek, namaz klan kiiye ‘bir kat da sana, bir kat da sana’ diye dua

eder. Bu ifade, ölünün yerine söylenmitir ve kendisine yapt dua için

namaz klana verilmi bir karlktr. Ayrca o, doru bir haber ve ger-

çek bir sözdür. Namaz klan ve üzerinde namaz klnan içii için iyilik

gerçeklemitir. Çünkü Hz. Peygamberden öyle rivayet edilir: ‘Mü-

min insan gyabnda kardeine dua ettiinde bir melek ‘bir misli de sa-
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na, iki misli de sana diye’ karlk verir.’ Melein böyle söylemesi, dua

edene Allah’tan bir bildirimdir. Melein verdii haber dorudur ve ona

kuku giremez. Dolaysyla insan gerçekte kendi nefsine namaz klm-

tr. Ölünün Rabbiyle kendisine namaz klan arasndaki uzan ne ho-

tur!

nsan Rabbini bilen ve ‘Hakkn kula, gözü ve dili olduu’ kimse-

ler gibi Hak tarafndan sevilen biriyse, namz klan Rab’den bakas de-

ildir. O halde, namazda Rabbe dönmelidir. Bu durumda ölü, Rabbi

ile [kulun organlar haline gelmi] rabb arasnda bulunur. Bundan da-

ha yüce bir yat yoktur! Keke sonsuza dek burada kalsayd! Allah’tan

kendimiz ve kardelerimiz için dileimiz udur ki: Ecelimiz geldiinde

namazmz klacak insan, ‘Hakk’n kula, gözü ve dili olduu’ kimse-

lerden olsun! Bunu kendimiz, kardelerimiz, çocuklarmz, babalarmz,

ailemiz, tandklarmz, insan ve cinlerden bütün müslümanlar için dile-

riz. Âmîn! Keremin ve izzetin uruna kabul buyur!

Ölünün hali, ölünün Rabbi ile karlama ve onunla bir araya gel-

me halidir. [Cenaze namaznda okunan] Kuran ise, dier indirilmi ki-

tap ve sayfalarda ayrm eyleri birletirdii için [toplayan anlamnda]

kuran diye isimlendirilmitir. Bu nedenle ari, cenaze namaznda Ku-

ran’dan Fatiha suresini okumay emretti. Çünkü bu sure, kutsi bir hadi-

se göre, Allah ile kulu arasnda ikiye taksim edilmitir. Allah onu salat

[namaz] diye isimlendirmi ve öyle demitir: ‘Namaz kendim ile ku-

lum arasnda ikiye böldüm.’ Burada, dier Kuran sureleri deil, bilhassa

Fatiha suresini zikretmitir. Bu nedenle, cenaze namaznda ölüye Fatiha

suresinin okunmas gerekmitir. Çünkü bu sure, övgü ve dua içerir.

efaatçi, nezdinde efaat edileni efaate layk eylerle övmelidir.

[Fatiha suresinde geçen] er-Rahman ve er-Rahim’den daha büyük han-

gi övgü olabilir ki? Mcdih, kendisinden dolay övülmütür. Güvenilir

bir rivayette Hz. Peygamberin öyle buyurduu bildirilir: ‘Allah'a

övülmekten daha sevimli gelen bir ey yoktur.’ Allah, mümin kullarn

övenler diye nitelemi, yoksulluk ve cimrilik gibi kendisine yaramayan

özelliklerle Allah’n katn kötüleyen ve bunlar onunla iliklendirenleri

kötülemi ve lanetlemitir. Yahudiler ‘Allah’n eli skdr’ demitir. Bu

ifade, cimrilii anlatr. Bnun üzerine Allah, ‘iki eli de açktr, diledii gibi

injak eder'
22* ifadesiyle onlar yalanlam, her iki elini cömertlikle nitele-
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mitir. Öyleyse Allah’n rahmetinden ümit kesmeyiniz! Bizce bu ayet,

bize okunmu en umut veren ayettir.

Binaenaleyh, efaatçinin hiç kukusuz, Rabbini methetmesi gerek-

tii belli olmutur. Çünkü böyle yapmak, daha önce izin verilmi efaa-

tin kabulüne imkân verir. Övgü yapldktan sonra, artk kabulü engelle-

yecek bir ey yoktur. Güvenilir bir rivayette, kyamet günü çatp Hz.

Peygamber efaat etmek istediinde öncelikle Allah’a hamd edecei bil-

dirilir. Hz. Peygamber efaatten önce, imdi bilmedii bütün övgülerle

Allah’a hamd eder. Bunlar, kyamet gününün gerektirdii övgülerdir.

Çünkü nezdinde efaat istenilenin övülmesi, haklarnda efaat istenilen-

lerin (ümmet) suçlarna göre yaplr. Bu nedenle, efaatçi efaatinden

önce o yerin gerektirdii hale göre övgüsünü sunar. Kyamet yeri ise,

imdi görülmemi ve var olmamtr. Bu nedenle Hz. Peygamber,

‘imdi bilmediim’ demitir.

FASILÇNDE VASIL

Cenaze Namaznda Selam Vermek

insanlar bu konuda görü ayrlna dümütür: Acaba bir selam

m verilir, yoksa iki selam m? Çounluk, tek selam verilecei görüün-

dedir. Bir grup ise iki selam verileceini söylemitir. Selamn açktan

m, yoksa gizli mi verilecei hususunda da görü ayrl vardr. Benim

vardm ve benimsediim görü ise udur: mam ve cemaat için cena-

ze namaznn selam, tpk dier namazlarn selam gibidir.

VASIL

Batnî Yorum

efaatçi, nezdinde efaat ettii kimsenin önünde durur ve yardm

etmek amacyla efaat istenilen kimseyi kendisiyle Rabbi arama yerle-
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1

tirir. efaatçi, efaat istenilen kimsenin nezdinde kendisi adna efaat is-

tenilenin hadisesini zikreder. Böylece O’nun önüne günahkârn getirili-

ini -günahkâr getirmi olmasa bile- zikredecei günahn (veya dava-

nn) getirilii sayar. Bu esnada efaatçi, kendisine yönelir ve Rabbinin

dndaki her eyden habersizdir. efaatini bitirince yannda bulunan in-

san, melek, cin ve müminlere döner ve onlara selam verir. Nitekim na-

mazda dâ ayns yaplr. Selam Allah’tan ölü hakknda bir müjdedir.

Adeta yanlarna geldii kimselere.öyle der: ‘Sizin için ve ölü için sade-

ce selamet [esenlik] vardr ve Allah, ifade ettiimiz izinle, efaati kabul

etmitir.’

‘Ölü namaz klnabilenlerden ise ve cenazesi klnp yaplan efaar

kabul edilmezse hiçbir hayra sahip deildir’ gibi ifadeler söylenir. Al-

lah’a yemin olsun la, bunlar yanl sözlerdir. Bilakis cenaze namaz kl-

nan ölü, hiç kukusuz mutludur. Onun günahlarnn says kum, ta ve

topraklarn says kadar bile olsa, yine de mutludur. Günahlarndan Al-

lah ile ilgili olanlar affedilmitir. Kul haklaryla ilgili olanlara gelince, bi-

lindii gibi, Allah kyamet günü kullarn bartracaktr. Her halükarda,

gecikse bile hayr ölünün iyilie mazhar olmas kaçnlmazdr. Bu ne-

denle cenaze namaz klan insan, namazyla Allah’n nezdinde efaat et-

tiinde, bizzat bir günah belirlemeyip ölüyle muduluu arama girecek

ekilde günah olduu söylenen her fiili zikretmesi gerekir. Cenaze na-

mazn klan insan, Allah’tan ölünün genel olarak günahlarn bala-

masn ve bütün günahlarn affetmesini dilemelidir. Genelleme yap-

mazsa, Allal dilerse günahlarn hepsini affeder, dilerse ölüye efaatin

gerçeklemesine göre muamele eder. Bu nedenle cenaze namaznda Al-

lah’tan ölüyü azaptan kurtarmas istenmelidir. Yoksa, cennete girmesi

için dilekte bulunulmamaldr. Zaten cennet ve cehennemin dnda
üçüncü bir yer yok ki! Namaz klan insan ölünün cennete girmesini di-

lerse, Allah bu konudaki duasn kabul edebilir. Fakat ölü, cennete gi-

den yolda büyük skntlar görebilir. O halde namaz klann efaati, Al-

lah’n ölüyü kendisiyle afiyeti arasna girecek ve afiyetini engelleyecek

eylerden kurtarmas hakknda olmaldr. Ölü için en yararl olan bu-

dur. Böyle yaptnda ise, cenaze namazndan selam vererek ayrlmak

geçerli olabilir. Bu durumda selam, ölünün kerih vç naho görecei her

iten esenlie çkt anlamna gelir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namaznda Nerede Durulur

Bilginler, imamn cenazenin neresinde duraca hususunda görü

ayrlna dümütür. Bir grup, cenaze erkek de olsa kadn da olsa, orta-

snda durulacan söylemitir. Bir grup ise, erkek olduunda banda;

kadn olduunda ise ortada durulacan söylemitir. Bir grup ise, her

iki cinste de göüs hizasnda durulacan söylemitir. Bir grup da

imamn diledii yerde durahileceini ve bu konuda bir snrlama olma-

dn söylemitir ki, benim görüüm de bdur.

VASIL

Batnî Yorum

Hayal ve vehim güçlerinin insann üzerinde bir otoritesi ve etkisi

vardr. Namaz klann maksad, Allah’tan istemek, ölü hakknda

O’nunla konumak ve ölüyü O’nun huzuruna getirmektir (günahlar

saymaktr). Dolaysyla cenazenin neresinde durulacann bir önemi

yoktur. Çünkü bu konuda tereddüt göstermek, bilhassa cenaze icadn

ise düünceyi hedeften saptrr. mam, kadn cenazenin ortasnda dur-

duunda, kadn ardnda bulunandan gizleyip kendisinden gizlemedii

vehminde bulunabilir. Bu vehim ise, ölü hakknda Allah karsndaki bi-

lincine zarar verir. Çünkü Hakk’a yönelen, gerçekte insann kalbidir.

Namaz klann kalbi bu gibi dank ve uygunsuz eyleri barndrrsa,

hiç kukusuz ki, efaatte saygszlk etmi demektir.' Bu haldeki bir insan

ise efaatçi olamaz ve gerek Allah ve gerek öiii karsndaki saygszl
nedeniyle böyle bir insana olu demek, namaz klnana olu demekten

daha uygundur. Dolaysyla cenaze namaz klan insan, cenazenin nere-

sinde duracan düünmemelidir Bnn yerine, himmetini nezdinde

ölü için efaatçi olmaya çaran Allah’a yöneltmelidir. Nice cenaze na-
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maz klan vardr ki, gerçekte cenaze kendisine efaatçi olur! Allah, bizi

yaarken ve ölürken efaat edenlerden eylesin.' ..

nsan, bandan ayaklarna kadar bütün organlaryla sorumludur.

Bu nedenle insan dinen bakmas helal olmayan eylere bakmamak zo-

rundadr. Bandaki dier organlaryla ilgili yükümlülüklerden de so-

rumludur. Ayn zamanda, insana gitmesi helal olmayan bir eye/yere, o

eyden ve o ey içinde yürümemesi emredilmitir. Gözüyle ayaklar ara-

snda ise, Allah’n kendi tasarrufunda korumak için insan sorumlu tut-

tuu organlar bulunur. Bunlar el, mide, cinsel organ ve kalp gibi or-

ganlardr. Namaz klan k, zatyla ölüyü bütünüyle ihata edebilseyd,

bunu yapmalyd. Dolaysyla Allah’n ona ilhan ettii yerde durmas

gerekir. Ancak, cenazenin kalbinin ya da gösünün hizasnda durmak

daha uygundur. Kalp, iyilik ve kötülükle bütün organlara hizmet eden

organdr. Bu organ, hiç kukusuz, namaz kian-efaatçinin durup onu

kendisiyle Allah’n arama yerletirmesi için en uygun organdr. Kalbe

mafiret edildiinde, bütün bedene mafiret edilir. Çünkü bütün or-

ganlar, dünya ve ahirette her durumda kalbe uyar. Hz. Peygamber kalp

için öyle der: ‘Bedende bir organ vardr, düzgün olduunda bedenin

dier ksmlar da düzelir, bozulduunda ise, bedenin dier ksmlar da

bozulur. Dikkat edin! O kalptir.’ Ayn ekilde, kalp için [cenaze namaz

klmann gayesi olan] efaat kabul edildiinde, dier organlar için de e-

faat kabul edilir.

eriat burada kalp derken gösün içindeki et parçasn kastetmise,

insann latife [insann hakikati] ve akln kast etmemitir. Bu uyanda,

anlayan kii için bir sr ve ancak keif sayesinde meydana gelen bir bilgi

vardr. Allah öyle: der:
‘
Bunda kalbi olan için bir öüt vardr.’220 Baka bir

ayette ise ‘Akl sahipleri ibret aln’230 buyurduu gibi
c
Gözler deil, gönül-

lerdeki (sudur) kalpler körelir’
231

der. Bu ayette geçeri sudûr kelimesinde,

iaret yoluyla Haktan sudur etmeye (meydana gelme) bir iaret vardr.

ari, (kalp derken akl ve insann hakikatini deil de) organ kastetti-

inde iyilik ve bozulmadan söz ederken, bedende ortaya çkan hastalk

salk ve ölüm gibi halleri kasteder. Çünkü bu organdan ibaret olan

kalp, hayvani ruhun bulunduu yerdir. Hayvan ruh, bedendeki duyum-

sayan ve gelien bütün parçalara oradan yaylr. O, kalbin nefes alp

vermesiyle ortaya çkan buhardr. Bu buhar kan, kan ise karacier ve-

rir. Kan, uygun olduunda onun verdii buhar da onun gibidir. Böyle-
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ce beden salkl olur. Ayn ey, bunun tersi için geçeriidir. u halde bu

durum, ari’nin bize iin kendiliinde bulunduu durumu ifade etmek

için bir uyarsdr. -

Çünkü bilmek, unsurdan meydana gelmi bu doal bedende iin

nasl olduunu bilmeye baldr. Söz konusu cisim, ari’nin sorumlu

tuttuu organlara özgü itaatleri ortaya çkarmada insann sorumlu-

latifesinin (düünen nefs, hakikat) bir aracdr. nsan, beslenmesine dik-

kat etmez; bedenin doasm yöneten hayvani ruh ve mizacnn düzgün

olmasna bakmazsa, güçler dalr ve zayflar, hayal ve tasavvur kalpten

ortaya çkan bozuk buharlardan dolay bozulur, fikir gücü zayflar, hfz

(ezberleme) gücü azalr, araçlar bozulduu için akl ilevsiz kalr. Hal-

buki insan, ileri ve eyleri söz konusu araçlar vastasyla alglar, Çünkü

bir hükümdar görevlileri ve reayas sayesinde hükümdar olduu gibi

ayn zamanda hükümdar iyi olduunda reaya ve görevlileri de iyi olur.

Öyleyse ari, kendisi bozulduunda bu (algy salayan) araçlar da bo-

zan; düzgün olduunda ise bu araçlar da slah eden asl dikkate alm-

tr. Çünkü insan Rabbinin kendisini sorumlu tuttuu ileri bu araçlar

düzgün olmadan, istikamet bulmadan, onlara dönük ykc durumlar-

dan esenlie kavumadan yerine getiremez. Bütün bunlar ise kalp ya-

pabilir. te bu ifade, Hz. Peygamber’e verilmi cevâmiû’l-kelm (haki-

katleri toplama) özelliinden, kaynaklanr.

Hz. Peygamber kalp-derken akl kastetmi olsayd, kalp ile anlatl-

mak istenilen yararlar bir araya getiremezdi. Bu nedenle, baka bir ey
akla gelmesin ve dinleyen söyleneni alda yormasn diye, kukuyu orta-

dan kaldrmak için hadiste
c
et parças’ denildi. Ayn ekilde Allah,

‘

Göz-

ler deil gönüllerde bulunan kalpler körelir
m2

der. Yani, onlar bozulur ve

gerekli eyi alglamaktan körelir. Çünkü gözün verisini iç gözün gör-

memesi, göz bozukluundan kaynaklanr. Gözün bozukluu, mahalli-

nin bozukluu, mahallinin bozukluu ise, hayvani ruhun bozulduun-

dan kaynaklanr. Onun bulunduu yer ise kalptir.

O halde, namaz lelan kiinin namaz esnasnda cenazenin gösü hi-

zasnda bulunmas daha uygun ve daha dorudur. Bunun nedeni, bo-

zukluk ve düzgünlükte asl olan kalbin orada bulunmasdr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Namazda Cenazelerin Dizilii

Bilginler, kadn ve erkek cenazeler namazda bir araya geldiinde,

cenazelerin nasl dizilecei hakknda görü ayrlna dümütür. Baz

bilginler, erkeklerin imamn tarafna, kadnlarn ise kbleye doru konu-

lacan; baz bilginler ise, tersini söylemitir. Baka bir gruba göre ise

önce erkeklerin, ardndan kadnlarn namaz klnr. Benim görüüm
udur: ki erkek cenaze varsa, biri dierinin ardna, dieri ise kbleye

doru yerletirilir. Kadnlar ise, kendi aralarna yerletirilir. Bir erkek

cenaze var ise, imamn önüne konulur. Kbleye doru konulmas ise

daha uygundur. Bütün bunlar, benimsenecek meru bir smr olmad-

nda böyledir. Bu konuda eriattan bir hüküm bulmaya çaltk, fakat

bulamadk.

Bir sahabe, Hz. Peygamber devrinde erkekleri kble tarafna, kadn-

lar ise imam tarafna koyduklarn aktarmtr. Bunun sebebi soruldu-

unda ise öyle demi: ‘Sünnet böyledir.’ Bana göre en uygunu budur.

Böyle bir sorun ortaya çktnda, sahabeye göre, kadnlar da böyle di-

zilirdi. Hükümde çekingen olmak, daha uygundur. Bu nedenle erkek ve

kadnlar arasnda namazda ayrm yapan kii, ihtiyatl davranm demek-

tir. Bana göre tercihe ayan davran, erkekleri kbleye doru öne ge-

çirmektir. Hz. Peygamber Uhud ehitlerini defnederken daha üstün

olan kbleye doru koymu, hepsini tek bir kabre gömmütür. O halde

üstün olann kbleye doru konmas, daha uygundur. Çünkü söz konu-

su kii dinen Allah’a daha yakndr. Allah en iyisini bilir!

VASIL

Batnî Yorum

Kadnlar, oluturma (tekvin, yaratma) mahallidir. Dolaysyla on-

lar, Yarata’a daha yakn olduu gibi kbleye erkeklerden daha uygun
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saylrlar. Erkeklerde de bir kez oluturma gerçeklemi olsa bile -ki bu
A

Havva’nn Adem’den yaratlmasyd- hüküm çounlua göre verilir.

Havva’nn Âdem’den olumasnn karlnda, Hz. sa meni olmakszn

Hz. Meryem’den oluturulmutu. Öyleyse kadnlarda yaygn durum,

onlarn oluma yeri ve mahalli olmalardr. Onlar, ‘her doan ftrat üze-

rine dosun diye’, kbleye daha uygundur. Çünkü çocuk doduunda
bizim (dünyamza) çkar. Bu durum ‘Rabbinn katndan yeni gelmi ki-

i’ ifadesinde dile getirilir. Nitekim Hz. Peygamber yamur hakknda

öyle demi: ‘Yamur Rabbinin katndan yeni gelmektedir.’ Binaena-

leyh erkeklerin imamn tarafna konulmas daha uygundur.

Dier yorum udur: Erkek cenaze, imam tarafna konulduunda,

imam kadndan perdeleyen bir örtü olur. Çünkü kadn avrettir ve eh-

vetten yoksun bir ölünün kendisine komu olmas, ona bir canlnn

komu olmasndan daha iyidir. O halde kadnlan kbleye doru koy-

mak, erkekleri koymaktan daha uygundur. Hale ise, kadn kullarna ve

onlar imamdan ya da cenaze namaz klanlardan engelleyen bir perde

olmaya daha layktr.

mam Hakk’n ‘kula ve gözü’ olduunu kendi nefsinden bilebile-

cek biriyse, kadn ya da erkeklerin önüne geçmesi önemli deildir. Ka-

dnlar bu nitelikteki birinin önüne, erkekleri kble tarafna yerletirmek

batm bakmdan daha güvenlidir. Çünkü doal durumlarn çounu Al-

lah sebepler vesilesiyle oluturur. Bu durumda kadnlarn bu nitelikteki

bir imamn önüne koyulmas daha uygundur. Bu, muhakkikin (kesin

bilgiye ulam kii) deerlendirmesidir. Böyle bir nitelikle nitelenmi

imam bir araçtr. Hak ise, kendi iine galip gelendir, fakat insanlarn'

çou bilemez.

Bu meselede artc-olaanüstü öyle srlar vardr ki, akl sahipleri

onlar örenseyd, hiç kukusuz arr, hayrete düer, Allah’n eyadaki

hikmetini örenir, Allah’n nuru ve karanln anlamn fark eder, bu

perdenin nasl tanmlanacan bilirlerdi. Allah snr kabul etmez.

O’ndan hiçbir ey perdelenmedii gibi hiçbir ey O’nu perdeleyemez.

Çünkü herhangi bir ey O’nu perdeleseydi, bu perde O’nun hakknda

snrlanma hükmü verirdi. Allah’n ise perde kabul etmesi geçerli deil-

dir. Dolaysyla kulun Allah’tan perdeli olmas doru (bir ifade) deil-

dir. Fakat kul, belirli bir iliki yönünden Haktan perdelenebilir.
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Allah, günahkârlar hakknda öyle der: ‘Onlar o gün Rablerinden

perdelenmitir.
,2M Burada Rab kelimesini onlara tamlama yapmtr. Bu,

Haktan ümit edip bulamadklar bir bantdr. Çünkü onlar, içinde bu*

lunduklar yönden baka bir yönden onu istemilerdi. Böylece douya

gitmeye niyetlenip bedeniyle batya doru yürüyen kiiye benzemiler-

di. nsan, hareketinin niyetlendii yöne doru olduunu zanneder. Bu

durum, £Hesap etmedikleri ey Allah’tan onlarn adna meydana geldi
’234

ayetinin anlamdr. Onlar, gaflet uykularndan uyanp bir konaklama

yerine vararak bineklerinden indiklerinde amaçladklar eyi isterler.

Bunun üzerine onlara ‘ilk adm atta ondan ayrldnz, yürümekle de

ondan sadece uzaklatnz’ denilir. Bunun üzerine -keke geri dönebil-

sek’ derler. Halbuki geri dönmeye bir yol bulamazlar. Bu nedenle on-

lar, kendileri adna belirlenmi yolun dna yönelerek O’nu aradklar

için ‘Rablerinden perdelenmi olmak’ özelliiyle nitelenmilerdi.

Bu yorumlarmz örendiinde artk cenazeleri kendi makamna
göre srala ve kendiliinden hüküm verme! Çünkü hüküm verme yetki-

si sana deil, ari’ye aittir. ari’ tarafndan o makamda keif yoluyla sa-

bit ve geçerli hükme ulatrldnda, arak onunla amel et, onu ama ve

onun snrnda dur. Gerçekten sonra sapknlktan baka ne vardr ki?

FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Tekbirine Yetiemeyenin Durumu ..

Cenaze namaznda tekbiri kaçran kiinin durumu hakknda birkaç

noktada görü ayrlna düülmütür. Bunlardan biri udur: Acaba bir

tekbirle yetinir mi (girer mi), yetinmez mi? Görü ayrlklarndan biri

de kaçrlan tekbirlerin kaza edilip edilmeyeceidir. Kaza edilirse, tek-

birler arasnda dua okunur mu, okunmaz m? Baz bilginler, namaza ilk

giriinde tekbir getirir demitir. Baz bilginler ise, imam tekbir getirin-

ceye kadar bekler, o zaman tekbir getirir der. Kaçrd tekbirlere gelin-

ce, baz bilginler kaçrlan tekbir ya da duann kaza edilmesi gerektii

görüündedir. Baz bilginler ise, kaçrlan tekbirlerin srasna göre kaza

edilip dua okunmayaca görüündedir.
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Benim görüüm udur: mamla beraber yetitii ilk tekbir, onun

ilk tekbiridir. Sonra tekbirlerle namazn ve duay tamamlar.

VASIL

Batnî Yorum

Tekbir, Hakk’ yüceltmek demektir. Dolaysyla insan Ö’na komal
ve imam beklememelidir. Bir dua okumakszn, kaçrd tekbirleri s-

rasyla kaza eder. Çünkü Allah bir kutsi hadiste öyle der: ‘Beni zikret-

menin benden bir ey istemekten alkoyduu kimseye dua edenlere ver-

diimden daha hayrlsn veririm.’ Burada kendisine dua edilen, ölü-

dür. Böyle bir durumda ölüye Allah, namaz klan kendisine dua etseydi

vereceinden daha üstününü verir. Ölüye dua etmenin amac, sadece

fayda salamaktr. En büyük fayda ise, zikirle gerçeklemitir.

FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namazn Kaçrann Kabirde Namaz Klmas

Baz bilginler, kabirde namaz klamayacan, baz bilginler ise ce-

naze namazn kaçrm ve velisinden bakas namazn klm ise ölü-

nün velisinin kabirde namaz klabileceini ileri sürmütür. Bir grup ise,

cenaze namazn kaçran kiinin kabirde namaz klabileceini söylemi-

tir. Kabirde cenaze namaznn klnabileceini kabul edenler, bu nama-

zn defin gerçekletikten sonra olabileceinde görü birliine varm, -

süresi hususunda ise görü ayrlna dümütür. Sürenin en uzun bir

aydr. Benim görüüm ise, kabirde cenaze namaz klnabilecei ve bu

konuda herhangi bir sürenin de olmaddr.
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VASIL

Batnî Yorum

Kefenleri içinde gözden kaybolmadkça ölüye namaz klnmaz. Do-

laysyla kefenlerde ya da kabirde gözden kaybolmak arasnda bir fark

yoktur. Hz. Peygamber’in öyle söyledii sabittir: 'Kabrinde gömül-

dükten sonra ölüye namaz klnabilir.’ Bunun batm yorumu udur:

Beden topraktan yaratlm ve ölümle, yaratld aslna dönmütür.

Ruhun bedenden ayrlmas ve uzaklamas halinde, ölünün topran

üzerinde bulunmasyla topran altnda bulunmas arasnda bir fark

yoktur. nsan, her durumda topraktandr.

Bu namazda dikkate alnan ey bedeni yöneten ruh ise, hiç kuku-

suz, ruh Yaratanna yükselmitir ve bedenden ayrlmtr. Dolaysyla

ona namaz klmaya bir engel yoktur. Ruh deil de beden ise, bedenin

topran üstünde veya altnda olmas birdir. Çünkü ari bu konuda bir

ayrm yapmamtr. Öyleyse insann her bir parças, ölümden sonra

kendi aslma döner. Baka bir ifadeyle ruhu ruhlara, topraktan yaratlm

bedeni ise unsurlara katlr.

FASILLAR

Kime Cenaze Namaz Klnr ve Kim Kldrr?

Bilginler arasnda bu konuda görü ayrl vardr. Görü ayrlkla-

rndan biri, 'Allah’tan baka ilah yoktur’ diyenlere cenaze namaz klmak

hakkndadr. Baz bilginler, büyük günah sahibi, bidatçi ve arzularnn

peinde koan insanlar bile olsa, genel anlamda tevhidi kabul eden her-

kesin cenaze namaznn klnacan ileri sürmütür. Baz insanlar ise,

bidat çkaranlarn cenaze namazn klmay mekruh saymtr. Ben, bi-

rinci görüü benimsiyorum. Baz bilginler ise, büyük günah ileyen ya

da taknlk (anari) ve bidat çkaranlarn cenaze namaznn klnamaya-

can söylemitir. Kqke bu görüte olanlar, cenaze namaz klan kii-
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nin cenazenin efaatçisi olduunu bilseydi! Hz. Pcygamber’in öyle bu-

yurduu sabittir: ‘Benim efaatim ümmetimden büyük günah ileyenler

içindir .

5

VASIL

Batnî Yorum

Hz. Peygamber ‘Allah'tan baka ilah yoktur diyen herkesin (men

kâle: kim derse) namazm kln 5 demi, herhangi bir ayrnt veya özel

durum zikretmemi, ‘men
5

[o kii, herhangi bir kimse] edatyla ifadesini

genellemi tir. Bu ifade, herkesi içine alan genel bir ifadedir. Hadisten

anlalan ey, ister tevhitleri teorik düünceden, ister inançtan isterse

hem düünce ve hem de inançtan kaynaklansn, tevhidi kabul edenlerin

cenaze namazlarnn klnabileceidir. nanç ile derken peygamberi tak-

lit etmeyi kastediyorum. ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5
ifadesinde imann

anlam, bu cümleyi söyleyen kimsenin dince geçerli (Allah’a) yaknlk

tarznda bunu söylemi olmasdr. Bir eyin yaknlk salayp salaya-

mayaca ise, vahiy ya da keif olmakszn bilinemez. Çünkü bu konu,

bilinmezlerdendir ve Allah, insan yapamayaca ey ile sorumlu tut-

maz. Bu nedenle Hz. Peygamber zikredilen ifadeyi ‘söyleme’ye bala-

mtr.

Tevhit cümlesini söylemesi düünülemeyen ya da söyledii duyul-

mayan kimseler olabilir. Birinci duruma örnek olarak konuamayan be-

bei verebiliriz. Bebek, babasna katlr ve bu nedenle namaz klnr.

Bu ifadeyi söyledii duyulmam insan ise yaad bölgeye katlr. Böl-

ge, slam bölgesi ise ve Müslümanlarn arasnda yaad halde

müslüman ya da baka bir dinde olduu bilinmiyorsa, yaad bölgeye

göre hakknda hüküm verilir ve namaz klnr. Bölgenin inayeti o kiiyi

müslüman olduu kesin olan zümreye katyorsa, Allah’n inayetinin ne

yapacan hesap edin? ‘Allah’tan baka ilah yoktur
5

diyenler her anlam-

da ve her durumda ebedi olarak cehennemde kalamaz. u var ki irk

koan ya da irk âdeti çkaran kiiler, hiçbir zaman cehennemden çka-

maz.
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Arzularn, bid’atlerin ve ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesine zarar

vermeyen bütün büyük günahlarn kelime- i tevhit ehlini etkiyebilecek-

leri kabul edilemez. Çünkü kulun nefsinde tevhit bulunduunda, hiç bir

ey ona kar koyamaz. Mürik ya da irk adeti çkaran kii hakkndaki

nas olmasayd, hiç kukusuz efaat, birlemese bile varl kabul eden

herkesi kapsard. irk koann da, bir tür tevhidi vardr ki, burada yücc-

ilali mertebeyi birlemeyi kastediyorum. Çünkü mürik, ortak kotuu
eyi Allah nezdinde efaatçi yapar ye öyle der: ‘Bunlar Allah katnda

bizim efaatçilerimizdir.’ Ayn zamanda öyle derler:
c

Biz sadece bizi

Allah’a daha çok yaklatrsnlar diye purlara tapyoruz.' Allah’n büyük-

lüüne ortak koan bu kiinin nezdinde ortak kotuu eyin böyle bir

derecesi yoktur. Çünkü böyle bir dereceye sahip olsayd, onu efaatçi

edinmezdi. efaatçi hüküm veren olamaz. Dolaysyla Allah’a ortak ko-

anlar için de tevhitten bir pay ve koku vardr. Bu koku sayesinde, ate-

ten çkanasalar bile, aclara bitien sebeplerde Allah’n cehennemde on-

lar için bir tür nimet yaratmas uzak deildir. Söz konusu kimselerin

cehennemdeki en düük nimeti, scaklkta yerleik olan kimsenin sou-

a konulmasdr -ya da bunun tersi-. Böylece her biri, dünyada ksmî

bir tevhit kokusuna sahip olduu gibi cehennemde de ksmî bir haz bu-

lur. Allah, onlar öyle bir mizaçta yaratr ki, alk sebeplerin nimetini

ona uygun olmayan mizaçta acnn varlyla kabul edebilirler. Bu, Al-

lah’a zor gelmez. Çünkü Allah, dilediini yapandr.

Zikrettiimiz hükmü geçersiz klacak bir nas rivayet edilmemitir.

Öyleyse bu meselede imkân (olabilirlik), asl üzerinde kalmtr. eriatta

ise görüümüzü destekleyecek ‘Rahmetim her eyi kaplamtr’ ve ‘Be-

nim rahmetim gazabm geçmitir’ gibi ifadeler vardr.

FASIL ÇNDE VASIL

Ceza Olarak Öldürülen Kiinin Durumu

Baz insanlar, imamn (hükümdar veya hakim) böyle bir insann

namazn klmayaca, baz insanlar ise klabilecei görüündedir, ben

de bu görüteyim.
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VASIL

Batnî Yorum

Cenaze ykaycs, ykad kimsenin namazm klmaktan engelle-

nemez. Hadleri (erî cezalar) uygulamada imam da bir ykaycdr.

Çünkü bir insan ksastan dolay öldürmek, manevi bir temizlik ve onun

günahna kefarettir (bedel). Bu konuda bir rivayet vardr. Dolaysyla

temizlik gerçekletii için imam böyle bir kiinin namazn klabilir.

mamn had cezas uygulanm birinin cenaze namazn klabileceini

reddeden kimseye alr? Ona göre böyle bir ceza üzerindeyken ölen

birinin namazn imam klabilir. Halbuki bu durumda ölenin üzerinde

cezaî sorumluluk kalmtr ve nefsi arnmamtr. Çünkü onun durumu

Allah’a kalmtr; dilerse bundan dolay onu cezalandrr, dilerse affeder.

Rivayetler böyle gelmitir.

O halde en uygunu, had cezasyla öldürülmü bir insann cenaze

namazn imamn klmasdr. Bu durumda, had cezasn uygulayan

imam ile cenaze ykaycs birdir. Çünkü dünyada müminlere cezalar

uygulamann yegâne anlam, ahirette bu cezalar kendilerinden gider-

mektir. Had cezasyla deil, siyaseten ya da din deitirme nedeniyle

öldürülen kimsenin durumu ise farkldr.

FASIL ÇNDE VASIL

ntihar Edenin Namaz Klnrm Klnmaz m?

Baz bilginler intihar edenin namaznn klmmayaca, baz bilgin-

ler ise klnaca görüündedir. Benim görüüm, intihar edenin cenaze

namaznn klnacadr.
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VASIL

Batnî Yorum

Allah namazn klarak cenazeye efaate izin vermitir. Buradan Al-

lah’n (cenazesi klnan her) ölüden raz ve yaplan duann makbul ol-

duunu anladk. ‘ntihar edenin ebedi olarak cehennemde kalaca’ ve

‘cennetin intihar edene haram olduu’ bildirilmitir. Halbuki' intihar

edenin cenaze namaznn yasakland hakknda bir ifade gelmemitir.

Öyleyse hadisteki ifade, intihar eden ve cenazesi klnmayan kimseye

yorumlanmaldr. Dolaysyla bu yorum nedeniyle, müminlerin intihar

edenin namazn klmalar vaciptir. Bu sayede Allah, namaz klann ölü

hakkndaki efaatini kabul edebilir. Özellikle güvenilir rivayetler ve ilke-

ler, onun da ateten çkmasna hükmeder. Bu durumda, cehennemde

ebedi kalaca hakkndaki rivayet tehdit olarak yorumlanr.

Bu meselede iaret edilen hikmet Allah’n ‘Kendi isteiyle bana ko-

ana (canna kyana) cenneti haram kldm’ ifadesinde yer alr. Burada

bir iaret ve hakikat vardr. aret ‘koarlar’, ‘kounuz’, ‘bana bir kar

yaklaana ben bir arn yaklarm’ gibi ifadelerdir. Ölüm, Allah’a ka-

vuma sebebidir. nsan hayatnda yolculuk eder ve Rabbine kavuunca-

ya kadar nefesleriyle menziller aar. Allah onun için özel bir snr

(ömür) belirlemitir. O ise kavuma vaktini öne almak istemi, bu sn-

ra ulamazdan önce ona komutur. te bu, kavumada bir etkisi ol-

mayan sebeptir. (Kulun kavumaya komas) Hakk’a kavuma özle-

minden kaynaklanmsa, perdeleri ortadan kaldrarak O’na kavuur

(seyr ü sülük). Çünkü Allah öyle der:
cOna cenneti haram ederim.’

Cennet örtmek, gizlemek demektir. Baka bir ifadeyle, ‘benden gizlen-

mesini engellerim.’ Çünkü o bana canyla komutur. Bunu ayrntl

olarak söylememitir. Dolaysyla hadisin mümin için en hayrl olan

anlama yorumlanmas, esaslarn da bunu desteklemesi bakmndan daha

uygundur.

Hz. Peygamber’in ‘klçla veya zehir içerek ya da dadan atlayarak’

intihar eden kii hakkndaki ifadesinde ise müminler ya da mümin ol-

mayanlar denilmemitir. Dolaysyla ifade yoruma açktr. htimal orta-

ya çktnda ise, ilkelere ve asllara döneriz. Asllara döndüümüzde
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ise, imann otoritesinin güçlü olduunu, sonsuza dek cehennemde kal-

mann imann gücü karsnda duramayacan görürüz. Böylelikle

ari’nin bu ifadesiyle ebedi çekecekleri azab belirlemede Allah’a irk

koanlardan söz ettiini kesin olarak anladk. öyle der: ‘Nefsini kesici-

bir ey ile öldüren’, yani bir mürik, ‘elindeki klcyla cehennem ateine

döner ve orada ebedi kalr.’ Yan cehennemde çekecei azabn böyle bir

azap olmas onun hakknda verilmi bir vargdr. Ayn ekilde, zehir

içip kendini öldüren kii de cehennem ateinde sonsuza dein kalmal

üzere azap çeker. Baka bir ifadeyle ö kâfire böyle azap edilir. Bir riva-

yette ‘herhangi bir ey ile kendisini öldürene cehennemde öldürdüü

ey ile azap edilir’ denilir.

Bu balamda mümine gelirsek, Allah’n, birliine inanmak karsn-

da hiçbir ey duramaz. Öyleyse ifadenin mürik hakknda olduu ortaya

çkmtr. ari, bu ifadede bizzat bir türü belirlemese bile, dinî kantlar

farkl kaynaklardan alnabilir ve kantlar birbirlerini destekleyecek ekil-

de birbirlerine eklenir
.

Çünkü mümin için mümin, birbirini tutan bina-

ya benzer. Ayn ekilde, bir eye inanmak baka bir eye inanmakla des-

teklenir, böylelilde birbirlerini güçlendirirler. Çünkü cennet ehli, cenne-

te girdikten sonra bir nimet olarak, rablcrini görür. Niteldin rivayette

Rabbi ‘ziyaret etmek’ hakknda böyle bildirilmitir. Hz. Peygamber:

‘nsanlar cennetteki mekânlarna yerletiinde, Hakk’ görmeye davet

edilir’ buyurmumr.
i

*
•

Binaenaleyh acele edip intihar eden kii hakkmdaki ‘Cenncd ona

haram kldm’ ifadesinin ‘benimle kavumazdan önce’ (cenneti ona ha-

ram kldm) anlamnda söylenmi olmas mümkündür. Bu durumda in-

tihar eden insann nimeti görmesi Rabbine kavumay önceler vc sonra

cennete girer. Çünkü intihar eden kii, onu bu davrana zorlayan hal-

den, yani içinde bulunduu durumdan Allah’n ona daha merhametli

olacan görmütür. çinde bulunduu azaba kar Allah’n nezdindeki

rahat hayalinde canlandrmasayd, kendini öldürmeye kalkmazd.

Allah öyle der: ‘Ben kulumun zannna göreyim, hakkmda iyi

zanda bulunun.’ ntihar eden insan mümin ise Rabbi hakkmdaki zan
iyidir. Rabbi hakknda iyi zari beslemesi onu intihara sevk etmitir. Bu

kutsi rivayetin lafznn yorumlanabilecei en uygun anlam budur. Çün-

kü bu tevile aykr açk bir nas yoktur. Bu yorum uzak görülebilir. Fa-
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kat uzak görmek, sabit ilkeleri inceleyen kiinin düüncesindeki uzaklk-

tan kaynaklanr. Onlar zihnine getirip tartarsa söylediimizi anlar. Gü-

venilir bir rivayette öyle denilir: ‘Kalbinde zerre miktar iman bulunan

herkesi cehennemden çkarn.’ Dolaysyla geride ancak zikrettiimiz

yorum kalmtr ve Allah bu rivayette, özel anlamda cenneti ona haram

kldn söylemekten baka bir ey dememitir.

ntihar eden kimsenin bir ceza çekeceini kabul etsek bile -ki bu

kaçnlmazdr- cennetin ona yasaklanmas, ceza çekmezden oraya gir-

mesinin yasaklanmas anlamna gelir. Onun durumu, büyük günah i-

lemi kiilere benzer. Dolaysyla bu ifade, intihar eden ve büyük günah

ileyenlerin Allah’n mutlak iradesinin hükmü altnda bulunduklarn

ifade eder. Çünkü sicilli kimseler, büyük günah sahibi olsalar bile ce-

henneme girmezler, Böyle bir insann dünya hayat boyunca söyledii

yegâne ey, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’ ifadesi olsa bile, bu ona yeter-

lidir.

O halde söylenebilecek nihaî ey, intihar eden için tehdidin cennete

girmezden önce uygulanaca ve ona mafiret edilmeyeceidir. Halbu-

ki Allah, tehdidini gerçekletirmenin kendisiyle ilikilcndirilmeyecek

kadar cömertlik ve kerem sahibidir. Bunun yerine, mutlak iradeyi ve

cömerdigi yelemek Allah ile iiikilendirilebilir. Bir bedevi dünyevi ga-

yeleri olsa bile kendisine öyle niteler:

Ona bir vaatte bulunsam veya tehdit etsem

Vaadimi yerine getiririm de tehdidimden vazgeçerim

1

Bu nedenle, eriatta tehdit hakknda bir ifade geçtii her yerde vaat

de geçer. Söz gelii Allah öyle buyurur:
1
Allah’n vaadinden döneceini

zannetme.™5 Öyleyse tehdit, özel olarak kötülük hakknda kullanlrken,

vaat iyilik ve kötülük hakknda beraberce kullanlr.
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FASIL ÇNDE VASIL

Savata Öldürülen ehidin Cenaze Namaznn Hükmü

Baz bilginler, ehidin ykanmayacan ve namaznn klnmayaca-

m söylemi, baz bilginler ise namaznn klnacan, fakat ykanma-

yacan söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

Çatmada ehit düei kii canl kabul edilir. Allah’n ehidin canl

olduunu alglamaktan gözlerimizi alkoyduunu kabul eden kii, ehi-

din namaznn klnmayacam söyler. ehit canldr ve rzklanr. Onun

canl olmas, tpk Ali’nin ve Mehmet’in canl olmasna benzer. Vaka,

bu durumdaki birine namaz klnamaz.

Namazn dua olduunu kabul eden kimse ise -çünkü dünyada ame-

li kesilmitir ve Rabbinin katnda olsa bile amel ilememektedir- nama-

znn klnabileceini söyler. Baka bir ifadeyle, ehit için ölüye yapld
gibi dua edilebilir. Çünkü onu sadece amel vesilesiyle ya da amelinde

vekili olan kiilerin yapaca eyler' vesilesiyle meydana gelen derecelere

yaklatracak ameli kesilmitir. Amelde vekâlet konusuna örnek olarak,

öldüünde velisi adna oruç tutan ya da öldüü veya giicü yetmedii

için velisi adna hac yapan kiiyi verebiliriz. Bu durumda ehide cenaze

namaz klmak, ameli kesilmeyecek bir durumda olsayd, onun adna

amel etmeye benzer.
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FASILÇNDE VASIL

Bebein Cenaze Namaz

Baz bilginler, ses çkaracak yetikinlie ermeden namaznn kln-

mayacam, baz bilginler ise bu sürede rl meydana gelecei için dört

ay tamamladnda namaznn klnabileceini ileri sürmütür.

VASIL

Batnî Yorum

Allah, sünnette bize ölüye namaz klmay emretti ve bunu yaanm
bir hayattan ölmek diye snrlamad. Dolaysyla, yumurtadan küçük bi-

le olup insan olduu anlalacak ekilde uzuvlar biçimlenmi ise,

-kendisine ruh üflenmemi olsa bile- bir ceninin suretine dinen ‘ölü’ ad

verilebilir. Allah öyle buyurur: ‘Ölü idiniz, size hayat verdi, sonra sizi öl-

dürecek, sonra yine hayat verecek.™*
1 Böylece ruh üflemezden önce bize

ölü adn vermitir. Öyleyse cenin düük tarznda domu ve görünür^

de bedenine ruh üflenmese bile cenine namaz klan kii onu bir beden

olarak görmü ve cenin ölü adn hak etmi ise, herhangi bir ekilde

namaz klmaya engel yoktur. Hz. Peygamber, daha önce yaayp ölmü

birine namaz klnr demedi. Burada bir çeliki yoktur. Bununla beraber

ölü isminin yaadktan sonra ölen kimseye verilmesi adettir. Rivayetin

olmay, hükmün kalktn göstermez. Bilakis eriattan anlalan ey,

herhangi bir snrlama olmakszn, ölüye namaz klmaktr. ari’nin na-

maz klmay yasaklad kâfir ya da namaz klnamayacak kimseler bu-

nun dndadr. Tfil se (cenaze namaz klnmayanlarla ilgili) bu bahse

girmez.

Üstelik Tirmizi, Cabir b. Abdullah’tan Hz. Peygamber'in öyle

söylediini aktarr: ‘Tfla (behek) namaz klnr, varis olamaz, ses çka-

rncaya kadar kendisine varis olunur.’ Böylece Hz. Peygamber, tpk ya-

ayarak ölen kimsenin namaznn klnmas gibi tfln namaznn lalna-
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bileceine hükmetmi, ama miras elde edebileceine hükmetmemitir.

Bu rivayet, (cenaze namazn klmada) yaayarak m öldüü yoksa ölü

mü doduunu bilmesek bile, insan bedeninin varlnn (yeterli oldu-

u) hakkandaki görüümüzü destekler. Görüümüzü destekleyen baka

bir hadis sc, Muire’nin Hz. Peygambcr’dcn aktard Tfla namaz' k-

lnr’ hadisidir. Baz bilginler ise, hiçbir ekilde tfla namaz klnmaya-

cam ileri sürmütür. Bu konuda ise Hz. Peygamberin sekiz aylk bir

çocuk olan olu brahim’e cenaze namaz kimavn delil gösterirler.

Halbuki bu iddiada bulunan bilgin, Hz. Peygamberin olu brahim’e

namaz kldyla çeliir. Nitekim C.abir ve Muire hadisleri de (pey-

gamberin tfla namaz kldrdyla ilgili) bu durumu destekler.

FASIL ÇNDE VASIL

Kâfirlerin Çocuklarnn Ölümdeki Durumu

Bir görüe göre, kafirlerin çocuklarnn hükmü babalar gibidir ve

namazlar klnmaz. Bir görüe göre ise, onlarn hükmü müslümanlarm

çocuklarnn hükmüyle birdir. Benim görüüm udur: Müslüman kii,

temyiz ya da akl gücüne erimemi küçük bir çocuun cenazesini klma

frsat bulursa, onu klmaldr. Çünkü onlar, slâm ftrat üzerinedir,

VASIL

Batnî Yorum

Tfl (çocuk, bebek) ‘tafel’ kelimesinden türetilmitir. Tâfel, akam

sabah gökten yaan çi demektir, Çi, gökten yaan en zayf sudur. O
halde küçük çocuk, karsnda büyük, ince yamur, saanak ve dolu gi-

bi yamur yama tarzlarna benzer. Hal böyle olup zayfa her zaman

açnd için, ölen tfla her durumda namaz klnr. Binaenaleyh tfla

cenaze namaz klmay terk etmenin hiçbir anlam yoktur.
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FASILÇNDE VASIL

Cenaze Namaznda Öne Kim Geçmelidir

Bilginler, cenaze namazn kldrmaya kimin liyakatli olduu husu-

sunda görü ayrlna dümü, baz bilginler, ‘cenazenin velisi’, baz

bilginler ise, ‘yöneticidir’ demitir ki, ben de bu görüteyim. Çünkü

Hz. Peygamber’in cenaze namazlarn kldrd rivayet edilmi, cena-

zenin velisini dikkate ald ya da onu sorduu sabit olmamtr. Hüse-

yin b. Ali, Said b. Asi’yi -ki Medine valsiydi- Haan b„ Ali’nin önüne

geçirmiti. Bu meselede cenaze namaz imamlnn Cuma ve cemaat

namazna braklmas; gömülme ve defm ileminin ise veliye braklmas

daha uygundur. '

VASIL

Batnî Yorum

Vali, genel vc özel anlamda mudak hüküm sahibidir, dolaysyla

baz durumlarda hüküm sahibi olan kimseden daha güçlüdür. Bu yö-

nüyle vali, cenaze namaz kldrmaya, Hakk’a yakarmaya, ölü hakknda

efaat istemeye [velisinden ya da baka birinden] daha uygundur. Çün-

kü o, Allah’n vekilidir. Hakk’n halife yapt kimseye bakmas, böyle

genel bir halifelik görevi vermedii birine bakmasndan daha üstün ol-

duu gibi ayn ekilde onun konumas da Hakk’n nezdinde [bakala-

rnn kelamndan] daha makbuldür. Çünkü Allah, görevli yapt ite

hükmü ona brakmtr.

Vali (yönetici), gerçekte Allah’tr. Dolaysyla bu isim kime genel

ve en genel tarzda verilmise, cenaze namaz kldrmaya en layk kii

odur. Vali, vaktin hükmünün kendisine ait olduu ilahi isimdir. Bu du-

rumda [vali olan] isim, kendisini ölü hakknda görevlendiren ve kendi-

sinden daha genel içerii olan ismin nezdinde [ölüye] efaat eder. Bu

isim, er-Rahman ismidir. Çünkü ‘Allah’n rahmeti, her eyi kapsamtr.’
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FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namaznn Vakti

Baz bilginler namaz klmann yasakland vakitlerde cenaze na-

maznn klnamayacam söylemi, baz bilginler ise, günein doma ve

batma vaktinde klnamayacan söylemi, baz bilginler de aydnlk

olmadan sabah namazndan sonra ve sararma olmadan ikindi namazn-

dan sonra bile klnabileceini söylemitir. Baz bilginler ise, her vakitte

klnabileceini söylemitir d, benim görüüm de budur. u var ki, üç

vakitte cenaze kabre konulmaz. Gerçi o üç vakitte dc namazn klnabi-

leceini kabul ettik. Çünkü bu üç vakitle ilgili cenazenin defnini yasak-

layan bir rivayet vardr. Bunlar, günein douu, batmas ve tam tepe

noktasnda (istiva) bulunduu vakiderdir.

VASIL

Batnî Yorum

Namaz, müahede ve bilinçli olarak yaplan bir miinacat ve duadr.

Dolaysyla eriat snrlamad sürece herhangi bir vakitle snrlanmaz.

ari ise, secdesi olmad için, cenaze namazn (belirli bir vakitle) snr-

lamamnr. Günein tepe noktada bulunduu hale gelince, bu vakit,

atein tututurulma vaktidir. ‘Kabir ise, ahiret menzillerinden ilk men-

zildir.’ Hadiste ‘ölüm’ denilmemitir. Çünkü ölüm, bir menzil deil

haldir, kabir ise, menzildir. Dolaysyla cenaze o vakitte defnedildiin-

de, ölü, atein tututuruluunu gözler, bu nedenle belki de korkuya ka-

plr. Allah, mümine kar efkadidir. Bu nedenle, kendilerine merha-

met ederek, o vakitte ölülerimizi gömmeyi mübah saymamtr.

Günein dou ve bat vakti ise, kâfirlerin secde vakitleridir. Ce-

hennem, bu yaptklarndan dolay onlar ele geçirmek için hamle yapar.

Bu vakitte ölü defnedildiinde, cehennemin bu gruplar ele geçirmek

için hamle yaptn görebilir ve cehennem önüne çkp belki kendisini
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de ister diye korkuya kaplabilir. Bu durum, arkasnda aranan bir adam

bulunduu halde bir yolda yürüyen kiinin durumuna benzer. Bu esna-

da önünde arkasndaki adam, yakalamak isteyen bir adam görür.

Önündeki adamn öyle korkunç bir görüntüsü vardr ki, korkusundan

ondan kaçar. Adam, belki de önündeki kiinin yakalamak istedii kii-

nin (arkasndan gelen deil) kendisi olduunu zanneder. Kendisine

yaklancaya kadar ondan emin olamaz. Yaknma geldiinde de onun

bakasn aradm anlar,

Kâfir Allah’tan bakasna secde ettiinde cehennem, Allah’tan ba-

kasna secde edilmesinden dolay gayrete gelerek onu cezalandrmaya

koar. Ban secdeden kaldrdnda ise, belki tekrar secde etmez ve

tövbe eder diye, Allah'n emriyle geriye döner. Çünkü insan, [bakasna

secde etse bile, henüz] tövbenin kabul edilecei bir yerdedir. Bu neden-

le cehennemin ona hücumu tamamlanmaz.

nsan yaad sürece kâfir ise müslüman olmas ümit edilirken

müslümann da küfre dümesinden korkulur. Çünkü dünya, Allah tara-

fndan müjdelenmedii sürece, herhangi bir yaratlmn, halinden

mutmain olaca bir yer deildir. Müjdeyle birlikte korku kalkar ve

korkunun yerini utanmak ve huu duygusu alr. Bunun nedeni, haber

verenin doruluudur. O halde, müjdelenmi kiinin korkmas ve (gü-

nein sararma halinin batnî anlamyla ilikili olarak) sararmas, korku-

dan deil, özellikle utanmasndan kaynaklanr.
I

FASIL

Cenaze Namaznn Mescitte Klnmas

Baz bilginler, cenaze namaznn mescitte klnabileceini kabul

etmi, baz bilginler bunu mekruh saymtr. Mescidin dndaki cenaze-

ye mescidin içinden namaz klmak hakknda da görü ayrl vardr.

Birden çok cenazeye namaz klmak hususunda da görü ayrl vardr.

Bütün bu konularda ben, (bunlarn) caiz olduunu kabl ediyorum.
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VASIL

Batnî Yorum

Cenaze namaz klan kii, efaatçidir. Binaenaleyh her nerede bulu-

nursa bulunsun, cenazeye efaat eder. Çünkü Allah, ‘Her nerede bulu-

nursanz, O sizinle beraberdir™ 7
diye buyuruyor. Dolaysyla Allah her

nerede bulunursa cenazeyle beraber olduu gibi her nerede bulunursam

Allah’n benimle/bizimle beraber olduunu da' biliyoruz. Binaenaleyh,

Allah mekânla snrlanamaz. O halde, herhangi bir snrlama olmaks-

zn, cenazeye her yerde namaz klnabilir. Firavun’un bulunduu yerden

daha pis bir yer yoktu, çünkü mürik pistir. Buna ramen Musa ve Ha-

run ona gitmi, Allah da kendilerine
‘
Ben sizinle beraberim, duyarm ve

görürüm’
2™ demiti. Ben, mescit ya da baka bir yer, her nerede bulu-

nursa bulunsun cenaze namaznn klnabileceini düünüyordum. Ta

ki rüyamda Hz. Peygamberi gördüm, cenazeleri mescide sokmay ve

mescitte namazlarn klmay yasaklyordu. Ben de, hemen o görüüm-

den vazgeçtim. Artk, bir daha mescitte cenaze namaz klmadm. Çün-

kü Hz. Peygamber öyle buyurur:
c

Beni gören beni görmütür, eytan

beni oluturamaz [tekevvün].’

FASIL ÇNDE VASIL

Cenaze Namaznn art

Çounluk, temizliin [abdest] kbleye dönmek gibi bir art oldu-

unda görü birliine varmtr. Bununla beraber, namaz kaçrmaktan

korkan insann teyemmümle yetinip yetinmeyecei hususunda görü

ayrlna düülmütür. Baz bilginler teyemmüm alabileceini, baz

bilginler ise teyemmüm alamayacan ve teyemmümle cenaze namaz

klamayacagn söylemitir. Benim görüüm udur: Cenaze namaznda

temizlik, kesinlikle art deildir. Fakat yine de Allah’a ve O’nu zikret-

meye abdestsiz bir ekilde yönelmeyi kerih görürüm.
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VASIL

Batnî Yorum

Hz. Aie öyle demitir: ‘Hz. Peygamber her halinde Allah’ zikre-

derdi.’ Dolaysyla iin böyle olmas gerekir. Çünkü Allah her durumda

kuluyla, özellikle de mümin ile beraberdir.

Krk sekizinci lusm sona erdi, onu krk dokuzuncu ksm takip

edecektir





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
KIRK DOKUZUNCU KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASILÇNDE VASIL

stihare Namaz

Bir rivayette, Hz. Peygamber’in sahabesine Kur'an- Kerm’den su-

re örettii gibi istihare (duasn) da örettii aktarlr. Baka bir riva-

yette ise ‘Hz. Peygamber istihare için iki rekât namaz klmay emreder-

di’ denilir. Dua, istihare için klnan iki rekâttan (rekâtn ardndan) se-

lam verdikten sonra yaplr. Birinci rekâtta Fatiha suresi, ‘Rabbin diledi-

ini seçer ve yaratr, onlarn bir seçimi yoktur
'139

ayeti ve Kafîrûn suresini,

ikinci rekâtta ise Fatiha ve hlas suresini okumak müstehaptr. Selam

verdikten sonra bu konuda aktarlan dua yaplr. Yaplmas ve gerçek-

lemesi istenilen her önemli ite böyle yaplr. Bundan sonra insan,

yapmak istedii eye balar. Allah katnda o ite kendisi için bir hayr

varsa, Allah gerçeklemesi için onun sebeplerini kolaylatrr ve böyle-

likle iin sonu asan olur. O iin gerçeklemesine imkân olmaz ve kolay-

lkla gerçeklemezse, artk kaderle ters düülmez. nsan bilir ki, Allah

nezdinde o ite bir hayr bulunsayd (onu gerçekletirecek) sebepler im-

kânsz olmazd. Böylece Allah’n o ii brakmasn istediini anlar. Do-

laysyla ondan dolay ac çekmez ve o ii brakt için memnun kalr,

Allah ehli, her günün gece ya da gündüzünden belirleyecekleri özel

bir vakitte istihare namazn klmaldr. ki rekâtn ardndan selam verip

dua ettiklerinde ise, Hz. Peygamberin emrettii yerde ihtiyaçlarn söy-

lemeleri gerekir. Daha sonra bunu belirteceiz. stihare duasn yapan
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öyle der: ‘Allah'm! Kendim ve bakalar için yaptm her hareketin ya

da bakasnn benim, ailem, çocuklarm ve sahip olduum eyler hak-

knda yapt hareketin dinimde, dünyamda ve ahiretimde hayrlysa

onu benim için kolaylatr, onu yapmama güç ver ve benden honut

ol!’

‘Allahm! Bakas hakknda yaptm bütün harekederi veya baka-

snn benim, ailem, çocuklarm ve sahip olduum eyler hakknda yap-

t bütün hareketlerin imdiden yarma (dünya ve ahiret) kadar dinim

ve dünyamla ilgili olarak benim için kötü olduunu biliyorsan, onun

sebeplerini benim için kolaylatrma." Allah izin verirse istihare duasn-

da bunu zikredeceiz. nsan böyle davranp bir i yaptnda ya da ba-

kas onun hakknda bir i yaptnda, o ite gerçeklemi bir iyilik bulu-

nur. Ben bunu bizzat tecrübe ettim. Her gün belirledii bir vakit içinde

insan bunu yapar.

stihare duas öyledir: ‘Allah'm! Ben senin ilminden hayrl olan

diliyorum ve senin kudretine smyorum, senin büyük ihsanndan ta-

lep ediyorum. Sen kadirsin, ben deilim; Sen bilirsin ben bilmem; Sen

gaipleri (bilinmezleri) en iyi bilensin. Allah’m! Bu iin -iin ne olduu-

nu belirterek- dinimde, geçimimde ve iimin sonunda -ya da dünya ve

ahiretimde- benim için hayrl olduunu biliyorsan, onu benim için

takdir et ve benim (ona ulamam) kolaylatr. Sonra onu benim için

mübarek ve bereketli kl! Bu iin -iin adn söyleyerek- dünyamda, ge-

çimimde ve iimin sonunda benim adma kötü olduunu biliyorsan,

onu benden, beni ondan uzaklatr. Benim için hangisi iyiyse, onu tak-

dir et, sonra o iten dolay benden raz ol.’

Arif belirli ya da belirsiz bir ihtiyacyla ilgili Rabbinden hayrlsn

istediinde, ‘Allah'm!’ deince onun bilgisi kalbinde canlanr. Yani (ari-

fin duasnda Allah’m demesi)
cEy Allah! Yönel (aksd)’ demektir. Bu-

rada, irade ie dahil olmutur. Çünkü kast irade demektir. Mahrece ya-

knl ve komuluu nedeniyle ‘Allahümme’ kelimesinden hemze dü-

mü ve he harfiyle yetinilmitir. Bu durum, vuslatn büyüklüünü gös-

terir. Çünkü ‘Allahümme’ kelimesinin açklamas ‘Ey Allah! yilie

inandk, yani ona yöneldik’ demektir.

(stihare duasnda geçen ‘innî’, kukusuz ben ifadesine gelirsek) Bir

eyin enniyeti (benlii), o eyin hakikati demektir ve kendisini ifade
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eder. Duada söylenen ‘senin ilminden hayrl,olan istiyorum’ ifadesinin

anlajn ise udur: ‘Ey Allah! Hakikatim ve zatmla enini ilminin benim'

için seçtii kendisinde hayrnm bulunduu eye yöneliyorum.’ Çünkü

sen bana uygun iyilii bilirsin ve talep etmek için yöneldiim bu eyi

ben bilemem., Sen onu var etmeye kadirsin, ben onu var edemem. Onu

yapmada ve varln ortaya çkarmada benim adma senin bildiin bir

hayr varsa, ö eyi benim için takdir et, yani benim için yap! Benim

hakkmda hayrl olan onu yapmamak ve varln ortaya çkarmamak

ise, onu benden uzaklatr. Çünkü ben onu düüncemde canlandrdm

ve, tahayyül ettim. Bu nedenle onun bir çeit varl meydana geldi. Bu

varlk, insann yapmak istedii eyi zihninde tasavvur etmesidir. Al-

lah’m! Sen onu varlnn ortaya çkmasyla benim üzerimde hüküm-

ran yapma! te ‘onu benden uzaklatr’ ifadesinin anlam budur.

Sonra öyle der: ‘Beni ondan uzaklatr!’ Yani benimle onun aras-

na gir ve aramza varlk ve yolduk arasndaki perdeyi koy. Böylece onu

zihnimde canlandrmayaym, ne varlyla ne de hayaliyle bende bu-

lunmasn. ‘Senin kudretinden istiyorum.’ Kudret, var erme niteliidir

ve o ilime bakmndan bilgiden daha özeldir (dar kapsaml). Böylece

(yaratma anlamndaki) i, bilgiyle yönlendirilirken kudrede var edilir,

kudret ile yönlendirilmez. Bu nedenle istihare eden kii, bilgiyi kudret-

ten önce zikretmitir. Çünkü insan için iyilik, yapmay ve yar olmasn

istedii eyi terk etmede bulunabilir. Bu durumda adeta öyle der:

Meydana getirmek istediim eyi meydana getirmede bana ait bir iyilik

varsa da Senin kudretine snyorum. Yani, onu meydana getirme gü-

cünü bana ver. stihare eden kii, fiili kulla ilikilendirmfcyi kabul eden-

lerden ise -Mutezile gibi- bu durumda ‘senin kudretinle
1

ifadesindeki

izafet, ‘kullarnda yarattn kudretin ile’ anlamna gelir. Fiilin kulla ili-

kilendirilmesini (nispet) benimsemeyenlere göre ‘kudretinle’, (kullarda

bü gücü) yaratma hükmüne deil, nitelik olarak Allah ile ilikilendirilen

kudret sfat anlamna gelir.

‘Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem.’ Bu ifade, (fiillerin kullarla

ilikisi hakknda görü ileri süren) her iki gruptan ortaya çkar. Yani,

Sen istediim ite benim iyiliimin bulunduunu bilirsen, onu yapma

gücünü bende yaratmaya kadirsin. Bazen bu ifade, kudretin kuldan

uzaklatrlmasn bildirmek anlamnda kullanlabilir. Bu durumda öyle

demi olur: Çünkü Sen onu var etmeye ve istediim eyi meydana ge-
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tirmeye kadirsin, ben ise, kadir deilim. Yani onu meydana getirecek

bir kudretim yoktur. Çünkü insan, (kendisinde) yaratlm kudretin

tekvin (bir ey meydana getirme) özelliinde olmadn ve kendi sn-
rm amadn bilir.

‘Beni o fiilden honut evle!’ Ezeli ilminde seçmi olduun duruma

göre o fiilin meydana gelip gelmemesiyle beni sevindir ve mutlu eyle.

‘Hakk’mda hayrl olan ver!’ Sen benim hayrmn hangi mekân, zaman

ve hallerde bulunduunu en iyi bilensin. ‘Çünkü sen gaipleri bilensin!’

Yani, bizden gizli iyilikleri Sen bilirsin, ben bilmem.. Bir eyi bilmenin

onu görmeyi içermediini bilmelisin. Bu durum, eyay görme özellii-

nin onlar bilme özelliinden farkl olduunu gösterir. Dolaysyla bil-

me özellii (nispet), görülen vc görülmeyene iliir. Baka bir ifadeyle

görülen her eyden görülen ksm bilinirken bilinen her ey görülmez.

eriatta Allah’n gaipleri gördüü eklindeki bir ifade geçmemitir.

Buna karn ‘gaipleri, bildii’ ifadesi yer almaktadr. Bu nedenle Allah,

kendisini görme özelliiyle nitelemi ve öyle demitir: ‘Allah’n gördü-

ünü bilmez mi?’2 -0 Burada, kendisini görmek ve bilmek özelliiyle nite-

lemitir. Dolaysyla özellikler arasnda fark görmü, aralarndaki fark

örenilsin diye de onlar birbirinden ayrtrmlar. Allah için bir gaibin

bulunmas düünülemez. Bu nedenle, (ayette kast edilen) gaibin bizden

uzak olan eylerle ilgili göreli bir durum olduunu anladk. Bu yorumla

‘Se gaipleri en iyi bilensin' diyen kii, adeta, ‘bizden uzak olan eyleri

bilirsin’ der. Ayn durum ‘gaibi ve ahadeti bilendir’ ifadesi için de ge-

çerlidir. Yani, bize gizli olp bizim görmediimiz, Allah’n ise gördüü
eyi en iyi bilen Allah’tr. Bir eyi görmek, o eyin tanmn ve hakikati-

ni bilmeyi gerektirmedii gibi varlk ve yokluk olarak bir eyi bilmek ise

onun tanm ve hakikatini bilmeyi gerektirir. Aksi halde, o ey bilinme-

mi demektir. Bütün eya yokluk hallerinde Hak tarafndan görülür.

Böyle olmasayd, Allah onlarn bir ksmna var olmay tahsis etmezdi.

Çünkü sabit hakikatlerin bulunmad mutlak yoklukta ‘görme ayr-

trmas’ gerçeklemez. Mümkünlerin yolduu ise böyle deildir. Öyley-

se bilginin eyay birbirinden ayrtrmas ve birbirine üstün klmas, Al-

lah’n onlar görmesinin ve belirlemesinin bir ifadesidir. Baka bir ifa-

deyle Allah onlar görür. Mümkünler yoklukla nitelenmi olsalar bile,

kendilerini bilmesi halamndan Allah için yok deillerdir. Nitekim nef-

sinde var etmek istedii eyin suretini belirleyen insann bir eyi tasav-
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vur etmesi de böyledir. Sonra, o sureti ortaya çkarr vc onun,varln
izhar eder. Bu durumda yokluk halinde varlk ile nitelenmi olarak bu-

lunuyorken d varlkla nitelenir. Söz konusu eyin önceki durumu bi-

zim için zihni varlk, Allah hakknda ise (mümkünlerin hakikatleri söz

konusu olduunda) ilmi varlktr. Bu durumda eya gerçekte bir varlk-

tan baka bir varla çkm demektir. Baka bir ifadeyle eya, bilgi var-

lndan d varla geçmitir. mkânsz olan ise, ayrm hakikaderin

bulunduu mutlak yokluktur.

te bu, istihare duasnn içermi olduu baz anlamlardr.
cOnu

benim için kolaylatr’ ifadesinde ise, amaçlanan eyin meydana gelme-

sine belirti ve delil olaü sebepler kastedilmektedir.

TOPARLAYICI FASILLAR

Bu Bölümün Sonunu da çeren Namazla lgili Toparlayc

Fasllar

VASIL

Namaz Klmak

Namazn klnmas (ikame etmek), varlnn en yetkin bir ekilde

ortaya çkartlmas demektir. Onun yaratl ise, ait öznesinin farkll-

yla deiir. Söz gelii Allah ile ilikilendirilen namazn melek, insan ve

dier yaratlmlar gibi Allah’tan baka biriyle ilikilendirilen namazdan

farkl bir yaps vardr. Allah, onu tam olarak meydana getirir. Bu ne-

denle ‘Rahmetim her eyi kuatmtr ’241 demitir. Bunun nedeni, yarat-

masnn tamldr. Çünkü ‘O size salat eder
’241

ifadesinde Allah’a nispet

edilen salat, kullarna merhamet etmesidir. Bu mesele, daha sonra ele

alnacaktr.
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Namazn (salat) öznesinin melek olmas da böyledir. Melek, onu

tam bir yaratlla ortaya çkarr ve yapar. Melein ortaya çkard her

namaz tam olarak ortaya çkm demektir. Dolaysyla melein namaz

yaratl ve durum bakmndan tamdr. Donîk, bitki, cin ve insanlarn

dnda canllara ait olan her namaz da melein namaz gibidir. nsan ve

cinlerin namaz ise, ‘muhallaka’, yan tam gerçeklemi ya da eksik ya-

plm olabilir. Öncelikle Hakk’n namazndan söz edip öyle deriz.

VASIL

Allah öyle buyurur:
c
Allah ve melekleri size salat eder (imerhamet, ve

balanma dilei).’
24* Bu genel bir ifadededir. Baka bir ayette ise ‘Allah,

ve melekleri peygambere salat eder
’244

denilir. Burada ise, özel bir salat tü-

rü kastedilmitir. Çünkü ‘salat ederler’ kelimesindeki çoul zamir

Hakk’ ve melekleri gösterir. Meleklerin Allah’n kuluna yapt ‘salat’a

katlmalar mümkün deildir. Çünkü onlar, kendi mertebelerini aa-

maz. Hak, bu ‘salat’ta kendilerini birletiren zamir nedeniyle, melekle-

rin salat’ma inmi demeleri r. Böylece Allah’n peygambere salat getirme-
* t

si, meleklerin ‘salat getirdii’ mertebeden gerçekleir.

‘O size salat getirendir’
24* ayetinde ise durum farkldr. Burada, Al-

lah’n salat ile meleklerin salatm ‘size’ ifadesiyle ayrdktan sonra zikre-

dildi. Sonra ‘sizi çkarmak için’ deyip ‘çkarmak 1

kelimesini tekil olarak

zikretmitir. Allah ve melekleri müminlere ‘salat’ getirmede birletiren

çoul zamirle zikretmedi. Halbuki ‘peygambere salat ederler’ ifadesinde

böyle yapmt. Böylece peygamber kendisinden baka hiç kimseye ve-

rilmemi, daha dorusu bize bildirildii kadaryla kimseye verilmemi

bir mertebeyle dier insanlardan üstün olmutur.

Allah hepimizi -ki peygamber de bizden biridir- ‘O size salat eder’
2 *'

ifadesinde birletirmi ve kendisini (meleklerden) ayrmtr. Sonra ‘me-

lekleri de
’247 demitir. Burada ise, melekleri içlerinde peygamberin de

bulunduu kullara ‘salat etmek’ özelliiyle niteledi. O halde, Allah’n ve

meleklerin ‘saiat’ bütün yaratlmlar birletirir. Allah ise, peygamberin

bize bildirdiine göre, peygamberine ‘toplayc salath tahsis etmitir. Bu
ruü tta Allah ve melekleri ortaktr. öyle demitir: ‘Allah ve melekleri
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peygambere salat ederler.'
2** Toplu halde (cemaatle) yaplan Talat’n yal-

nz yaplandan daha üstün olduu malumdur. Çünkü iki hal birbirin-

den ayrdr. Böylece Hz. Peygamber bu toplayc salat’a mazhar oldu.

Sonra Allah, bu toplayc salat’n benzeriyle Hz. Peygambere salat ge-

tirmeyi bize emretti. Bu ise, bir hadiste geçtii gibi, Allah bizim dilimiz

olduunda yaplabilir ve ancak böyle bir durumda bize emrettii ‘salat*

gerçekleebilir. Meleklerin bu makamdaki ‘saladan’ da böyleydi. Bu

makam, peygambere salat getirmede melekler ile Allah’ bir araya geti-

rir. Çünkü bu salat getirite Allah, meleklerin dilleridir.

Hz. Peygamberin bu mertebede insan türüne üstünlüü sabit o!-,

mutur. Çünkü bu, ilahi bildirimle kesinlemi bir üstünlüktür. Bizim

bilmediimiz herhangi biri ona denk olsayd, onun üstünlüü ‘müm-

kün bir üstünlük’ olabilirdi. Hz. Peygamberin üstünlüü belirtilmi

olmakla, gerçekte Allah kendisine böyle ‘salat’ edip bunu bize bildir-

memi olduunu farz etsek bile, üstünlüü belirlenmemi olan kimse

karsmda (ki böyle biri yoktur) ortaya çkmtr. Öyleyse, her durumda

Hz. Peygamberin üstünlüü kesindir.

Allah ‘Ey iman edenler!’249 dedikten sonra ‘O size salat eder
*2*0 demi-

tir. ‘Ey iman edenler’ derken ise, neye inanlacan söylememitir: Var-

la m, birlie mi? nanmann konusunun daha genel olan varla yo-

rumlanmas daha yerindedir. Çünkü varlk rahmet itibariyle daha ge-

neldir. Böylece kendilerine
‘

Allah' çokça zikredin
’251 demitir. Yani, her

durumda zikredin. ‘O’nu tespih edin !’252 Yani, O’nun için namaz kln.

bn Ömer öyle der: Tespih eden olsaydm, tamamlardm.’ Burada k-

saltmakszn tam olarak namaz klmay kastetmektedir. Bu nedenle Al-

lah
‘

sabah akam '253 demitir. Yani, sabah ve akam namazlar. Ayn e-

kilde,
‘Akamladnzda ve.sabahladnzda Allah’ tespih edin

3254
der. Bu

ayette, be vakit namaz bir araya getirmitir. Hamd ve övgü O’na ait-

tir. Yâni, mutlak övgü O’na aittir.
‘

Göklerde ve yerde .’155

fadenin deerlendirilmesine gelirsek, Allah bunu söyleyip namaz

(salat) ve zikri emrettiinde öyle demitir: ‘O, size salat edendir
3256 Böy-

lece bize salat ettiini bildirmitir. Buradan iki durum anlalr: Birincisi

Allah’n bize salat etmesidir. Buna karlk bizim de O’nu övgü ve hamd

ederek zikretmemiz, sabah ve akam O’nun için namaz klmamz gere-

kir. Çünkü akl ve ruhun gdas onda olduu gibi bedenin gdas da bu
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vakitlerdedir. Nitekim Allah
c

sabah akam onda nzklar vardr'117 buyu-

rur. Her yaratlmn rzk, kendi hakikatinin isteine baldr. Ruhlarn

gdas, tespihtedir. Bu nedenle insanlara ‘O nu tespih et’ denilir. Yani,

bu vakiderde Allah için namaz kl ve her durumda O’nu zikret. Böyle -

ce, zikir herhangi bir vakide snrlanmamken tespih snrlanmtr. Bu-

radan, tespihin bu vakiderle irtibad özel bir zikir olduunu örendik.

Dier durum ise udur: Siz Allah için namaz klarken (salat) ve O’nu

zikrederken, hiç kukusuz, Allah da size salat eder. Öyleyse, Allah için

namaz klmamz ve O’nu zikretmemiz, iki namaz arasmda bulunur.

Bunlarn hepsi Allah’tandr. Allah, bize salat eder ve biz de O’nun için

namaz klarz, sonra Allah bize yine salat eder. Allah’n bize birinci sak-

t nedeniyle O’nun için namaz lalarz. kinci salat’ndan ise, O’nun için

namaz klmamz ve zikretmemizin meyvesini devirerek, bizim hakk-

mzda muduluk gerçekleir.

Sonra öyle der:
‘

Melekleri de salat eder.™ Yani, melekleri de kendi-

lerine emredldii ekilde size salat eder (balanmanz diler). Bu du-

rum u ayette geçer:
‘

Rabbimiz ! Her eyi rahmetin ve bilgin ile kuattn,

tövbe edenlere ve senin yoluna uyanlara mafiret et, onlar cehennem aza-

bndan koru. Rabbimiz! Onlar Adn cennetlerine koy. Bu cennetleri babala-

rndan elerinden ve zürriyetlerinden salih olanlara vaat ettin. Sen aziz ve

hakimsin. Onlar günahlardan koru. O gün günahlardan korunan kimselere

hiç kukusuz merhamet etmisindir. ite bu, büyük bir kazammdr.™ ‘O

gün’ derken kyamet günü kast edilir, Günahlardan korunanlar, kendi-

lerinden günahn çkmasndan saknlm kimselerdir. Bütün bunlar,

meleklerin ifadeleridir. O halde meleklerin bize salat etmesi, konuyu

anlayan kiiye göre, cenazeye namaz klmamza benzer.

Sonra öyle der:
c
Sizi çkarmak için .’260 Burada (salatin) sebebi bil-

dirilir. ‘Karanlktan nura .’261 Bu çkarma, Allah’n ihsan ve iyilii ve me-

leklerin duasyla gerçekleir. Zikretmi olduumuz husus budur. Bu

nedenle Allah ‘melekleri de’ demitir. Meleklerin duas, ‘onlar günah-

lardan koru™ ifadeleridir. Çünkü günahlar karanlklardr. Bu sayede Al-

lah, kullarndan bir ksmn bilgisizlik karanlklarndan bilginin nuruna,

bir ksmm Hakk’n emrine muhalefet etmekten emre uyma nuruna,

(bir ksmn) sapknlk karanlklarndan hidayet nuruna, ortak koma
karanlklarndan tevhit nuruna, perde karanlklarndan tecelli nuruna,
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bedbahtlk ve yorgunluk karanlklarndan mutluluk ve rahat nuruna ç-

karr.

Sonra öyle buyurur: ‘Allah müminlere kar merhametlidir.’
26* Mü-

minler, tasdik edenlerdir.. Baka bir ifadeyle, birlii (tevhit) tasdik et-

mekten, daha genel olan varln tasdik etmeleri karlnda onlara

merhamet etmitir. Hakk’n varlna (vücûd- ilah) inandktan sonra,

imann gerektii her ey farkl tabakalaryla bu imana dahil olur.

Allah öyle buyurur: ‘Onunla karlatklarnda sözleri selam olur .’264

Yani, (kul ile Allah arasnda) karlama gerçekletiinde, kul karla-

madan sonra bir daha asla bedbaht olmayaca esenlikle müjdelenir. Al-

lah’n öyle kullar vardr ki, dünya hayatnda kendisiyle karlar ve se-

lamla müjdelenirler. Öyle kullar vardr ki, öldüklerinde Allah ile kar-

lar. Baz kullar ise dirili vaktinde, baz kullar çok saydaki kyamet

duraklarnn birinde Allah ile karlar. Baz kullar ise, cehenneme gir-

dikten ya da cehennemde azap gördükten sonra Allah ile karlar. Ka-

vuma gerçekletiinde, Allah kulunu ‘selam’ diyerek selamlar. Dolay-

syla insan bu kavumann ardndan bir daha bedbaht olmaz. Bunun

üzerine, selam kavumaya balanm, kavumadaki derecelerin (veya

yerlerin) farkll nedeniyle özel bir vakit (ve yer) belirlenmemitir. Al-

lah’a kavuacak son kii, özel olarak Allah’n varlna inanan kiidir.

Çünkü Allah ayette ‘müminlere’ demi, snrlamamtr. O snrlamad-

na göre biz de snrlayamayz.

‘Onlar için cömert bir ödül hazrlamtr 2265 Her ödül, insann sahip

olduu inanca göre verilir. E11 az ödül ve mükâfat alacak kii, Allah’a

bir ‘ilah’ olarak inanan içiidir. Buradan, imanda en büyük olan kiiye

kadar ödüller farkllar. O halde, Allah’n salat etmesi yaratklarna

merhamet etmesi demektir. Bu nedenle,
‘
müminlere kar merhametli-

dir
KM demitir. Baka bir ayette ise ‘Rahman, Ar üstüne istiva etti

'167
de-

nilir. Ar, Hakk’m mülkünün kapsam içine giren bütün var olanlardr.

‘Benim rahmetim her eyi kaplad’ gibi Ar’ da her eyi' kaplamtr.

Cehennem ve içindekiler de eyadandr. Rahmet ise, var olan her eye

yaylmtr. Öyleyse, Hakk’m ‘salatü (merhamet)’ her varla ulamtr.

Yaratlmlar, hayalî suretlerdir. Onlar hareket ettiren Haktr, on-

lar adna konuan yine Haktr. u halde onlar, (iradelerinin dnda)

kudret hükümlerinin üzerlerinde akt çekip çevrilen eylerdir. Onlar,
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sabit iken silinenler ve var olma hallerinde de yok olanlardr. Onlar, su-

san-konuanlardr, tpk ehitlerin canl olmas gibi, ölü-dirilerdir. Akl

gözün görmediini görür.

Öyleyse, Haleldin salat etmesi, O’nun yaratklarna genel olarak

rahmeti demektir. Dolaysyla bu salat, tam klnm bir namazdr. Al-

lah öyle der:
‘
Her eye yaratln verdi.’

2™ Rahmet de bir eydir. Onun

yaratlmas ise, (her eyi kapsayacak ekilde) genelletirilmesidir. Ayn
ekilde, meleklerin salat’ da tam yaratla sahiptir. Çünkü onlar, daha

önce zikredüdii gibi tövbekarlara dua ederler. Ayn zamanda ‘

onlar

günahlardan korunM derler. Böylccc, namazlar gcel olmutur. Öyleyse,

farkl itaat ve günah türlerine göre, itaat eden ya da asi olandan meyda-

na gelen her durum ve i, meleklerin salat’na (balanma talebi) girer.

VASIL

nsan ve Cinlerin Salat’ (Namaz ve Dua)

nsan ve cinlerin salat’, ‘'namaz dosdoru klanlar
’170

ayetinde dile

getirilen salat’tr. nsanlarn salat (namaz ve da) etmesi, Hakk’a nispet

edildii gibi rahmet anlamyla kendilerine nispet edilmesidir. Bunun

yan sra insanlara salat, meleklerde olduu gibi dua ve merhamet an-

lamyla nispet edilir. Ayrca salat, dua, tekbiri tamamlamak, ayakta

durmak, rükû etmek, secdeye gitmek ve oturmak gibi rivayetlerde yer

alan anlamlaryla insana nispet edilmitir. Namazn rükû ve secdesini ve

namazda belirlenen fiilleri tamamlayan kii, cemaat olmay’ ve imama

uymay gerektiren bir topluluk içinde klnsa bile, hiç kukusuz namazn

,

yaratln kemale erdirmi demektir. Namazdan herhangi bir ksm ek-

sik kalsa, eksik kald ölçüde sahibine aittir. Allah, onu eksik iken ka-

bul etmez ve böyiece namazlar birbirine ekler. nsann klnm yüz

namaz var ve onlarda eksildik bulunuyorsa, bu namazlar birbirleriylc

tamamlanr ve Hakk’a yeddn bir ekilde giderler. Böyiece -sözgelimi-

yüz namaz seksen ya da clLi veya on ya da bundan daira fazla ya da az

haline gelir. nsanlarn ve cinlerin namaz böyledir.
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Allah, öyle buyurur: ‘Göklerde ve yerde olan her eyin, saf saf kula-

rn Allah’a secde ettiklerini görmez misin?
5271 Bunlarn ‘hepsi salatn ve tes-

pihini bilmitir .’272 ‘Salatm
5
kelimesindeki zamir Allah’a döner. Baka bir

ifadeyle hepsi, kendi varlyla ve o konuda o eye rahmet etmesiyle Al-

lah’n ona dönük merhametini ve salatn bilir.

‘

Tespihini
5273 ifadesindeki zamir ise, ‘hepsi’ kelimesine döner. Bir

varln, rabbin kendisiyle tespih ettii ey, rabbinin o eye olan ‘sala-

t’dr. Allah ‘salat
5

kelimesini kendisine nispet etmi, fakat kendisini tes-

pih etmek özelliiyle nitelememitir. Bu ayet ise, yüce ve süfli âlemleri

ve bunlarn arasnda bulunanlar kapsar.

VASIL

Bir yaratlmn baka bir yaratlma minnet duymas Allah’ ks-

kandrr, çünkü minnet sadece Allah’a duyulmaldr. Allah yaratm ol-

duu her ey üzerinde baka bir yaratlmn bir ekilde güç sahibi ol-

masna imkân vermitir. Bir yaratk kendisinden dierine dönük (güç)

ile baka bir yaratlma kar böbürlenmek isterse, kendisine (muhtaç

olan) dier yaratlmn ban edirir. Bu durum, resul, nebi ve Allah’

bilenlerin kamilleri gibi ariflere bir zarar vermez. Çünkü onlar, ilerin

hakikatlerini bildikleri gibi Allah’n âlemi balad (sebebi) ve Allah’n

anna yarap bakasnn ortak olamad sadece Allah’a özgü eyleri de

bilirler. Bu balamda Allah sebepleri ortaya koymu ve eyleri birbirine

dayandrmtr. Hz. Peygamber, Allah’n kendisi vastasyla hidayete

ulatrdn kendilerine söyledii Ensar’a öyle demitir: ‘Seni kovul-

mu bulduk, himaye ettik; zayf bulduk, yardm ettik’ diyeceksiniz, de-

yiniz.’ Böylece onlarn kendi üzerindeki haklarn zikretmitir. Halbuki

Allah, herhangi bir sebep olmakszn* peygamberine yardm edebilirdi.

Fakat kendi suretine göre yaratt kimsenin ftratnn gereine göre,

hikmetin gereini yapm ve peygamberine öyle demiti: ‘Onlara salat
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getir..(peygamberin salat, efaat) üzerine namaz kl, senin efaatin onlar için

bir dinginliktir.
72711

te bu, kendisinde illet ve hastaln meydana çkt böbürlenme,

güç ve minnettir. Fakat Allah peygamberini bundan koruyarak onu bu

hastaln ilac yapt gibi ayn zamanda (bize emrettii salaf) da ken-

di ilacnn (yani peygamberin getirdii salat’n) ilac yapmtr. Allah

öyle der: ‘Ey iman edenler! Peygambere salat getirin.’
275 Peygambere salat

getirdiimiz için ona iyilik yapm olmakla övünürsek, bu kez peygam-

berin de kendisine emredildi gibi bize salat getirdiini görürüz. Akl,

Hz. Peygamberdin bize salat getirmeyi bamza kakacan tasavvur et-

se, bizim de ona ‘salat etmemiz’ peygamberi böyle bir baa kakmaktan

men eder. Halbuki peygamber, en büyük efendi olsa bile Allah, yaratk-

larnn üzerinde onun bile bir minnet sahibi olmasna imkân vermemi-

tir. Böyle yapmasnn nedeni, içinde bulunduklar bütün hallerde ve

kendisine verdikleri sözleri yerine getirirken Allah karsndaki durum-

larna göre, kullarna nimet veren ve iyilik yapanm sadece kendisi olma-

y dilemesidir. Dikkatini çektiim konuya akln ver! Çünkü bu konu,

Allah’ ve -zeki isen- Allah’tan bakasnn mertebelerini bilmenm sHa-

rndandr.

VASIL

Bilmelisin ki, Allah namaz klmay zamanlara balamtr. Bunlar,

farz namazlar klmann art olduu vakitlerdir. Allah öyle buyurur:

‘Namaz kln, çünkü namaz müminlere vakitleri belirlenmi olarak yazl

-

mtr.’276 Allah namazlar yerlere de balamtr ki, bu yerler mescitler-

dir. Allah öyle buyurur: ‘Allah’n yükseltilmesine izin verdii evlerde kl-

nz.
w7 Kast edilen ey, kendisiyle irtibatl evlerin yaratklarn evlerinden

farkllamas için Allah'n yükseltilmesini emrettii evlerdir.
c
Orada Al-

lah’n ismi zikredilir’
27*

yani ezan, kamet, tilavet, zikir ve vaazla Allah’n

ad zikredilir.
‘O’a tespih edilir

7279
Yani, namaz klnr. Bunun nedeni,

mcscidcrdc namaz klmay Allah’n kendilerine emretmi olmasdr.

‘Gece ve gündüz erkekler.’
280 Burada, kadn zikredilmemitir, çünkü Hav-

va, Adem’in bir parças olduu için erkek kadn içerir. Bu nedenle, er-
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kekleri ereflendirmek ve kadnlarn erkeklere katldna dikkat çekmek

için sadece erkekler zikredildi. Öyleyse, burada kadnlar erkekler olarak

isimlendirildi. Çünkü kadnlar, kemal derecesine ulamaktan mahrum

braklamaz, kadnlar da tpk erkekler gibi kemale ulaabilir. Bir hadiste

Meryem ile Firavun’n ei As iyemin kemali zikredilmitir.

Allah öyle der: ‘Onlar ticaret ve al veri alkoyamaz ™ 1 Yani, her-

hangi bir ticaret veya alveri onlar megul edemez. Ticaret bir ey sat-

mak ve almak demek iken bey5

ise sadece satmak demekür. Allah, onlar

ticaret yapmakla övmütür. Kast edilen ey, Allah’n ticaret yapmay

emrettii konularda herhangi bir eyin alm veya satmdr. ‘Sizi ac bir

azaptan kurtaracak bir ticareti bildireyim mi? Allah'a ve peygamberine ina-

nr, mallarnz ve canlarnz ile O’nun yolunda cihat edersiniz,’
282 Sat hak-

knda ise öyle der: ‘Allah müminlerin canlarm ve mallarn cennet karl-

nda satn ald.™3 Bu, üründür. Allah’n cenneti ürün yapmas, zalim ve

mazlum iki hasm hakkndaki bir hadisten bilinir. ‘Allah kyamet günü

yaratklarn bartrr. Mazluma ban kaldrmasn emreder, o da yüce-

lere (illyyîn) bakar. Orada, güzellii insan artan eyler görür ve öy-

le der: ‘Bu güzellik hangi peygamberin ya da hangi ehidindir? Allah

‘bana ürün (semen) verenindir
5

der. Kul ‘buna kim sahip olabilir ki?’

der. Allah ise ‘falan kardeini affetmen karlnda sen sahip olabilirsin’

der. Bunun üzerine kul ‘onu affettim
5

der. Allah ise ‘o halde, kardeinin

elinden tut ve cennete gir’ der. Hz. Peygamber bu hadisi söylediinde

‘Allah’tan korkun ve birbrimzle barn™* ayetini okumutur. Çünkü Al-

lah, kyamet günü kullarm bartrr.

O halde, mümin satm hakkna sahip olduu eylerde ticaret ve sa-

tm yapmakla Kur'an- Kerim’de övülmütür. Allah,, (ticaret yapmakla

kulunu övdüü ayette) kulunun özel bir ey satn aldm belirtmemi-

tir. Çünkü ticaret, karlk ve bedel almak demektir. Bey5
ise, sahip olu-

nan mal satmak demektir. ira5
ise, sahip olmadn eyi satn almaktr.

Kur'an- Kerim’de ‘ira
5

yapmakla, sadece Allah’n günahlarna tanklk

ettii kimseler nitelenmitir. öyle der: ‘Onlar hidayet karlnda sap-

knl, balanmak karsnda azab satn alan (itera) kimselerdir ,’
2
-
85 Ba-

ka bir ayette ise ‘Allah’a verdikleri sözün ve yeminlerin karlnda az bir

bedel satn almladr (itera)
.’28<'
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Kur'an- Kerim’in mümini (ticaret yapm olmakla överken) 'satn

almak
5

eylemiyle nitelemeyiini sebebi, Allah’n onu yaratp yeri ve

yurdu olan yeryüzünde yaratt her eye onu sahip klmasdr. Allah

yeryüzündek i her eyi sizin içinyaratt™7
der. Yeryüzündek her ey insa-

nn mülküyse, satn alabilecei bir ey geride kalmamtr. Allah insana

‘sapknl’ da yasaklamtr, çünkü sapknlk (dalalet), var olmayan bir

niteliktir ve batln ta kendisidir. Batl ise yokluktur, Allah bize ona

uymay emretmedi. Çünkü yokluktan varla çktk ve dolaysyla ken-

disinden çktmz eyi bir daha istemeyiz. Bunun gerçek açklamas

budur. Çünkü Allah, bizi kendisine ibadet edelim diye yaratt. Hidayet

karlnda sapknl satm aldmzda, hiç kukusuz varla kar yok-

luu, kendisinden dolay yaratldmz gerçee (hakka) kar batl seç-

tik demektir. Bu nedenle Kur'an- Kerim, mümini satn alc diye nite-

lemedi.

Allah’n, kulu sahibi yapt eylerin bir ksm kendisine mubah, bir

ksm ise ‘elinden çkarmamas’ ve ‘satmamas’ zorunlu eylerdir. Bun-

lar, vacip ve farzlardr. Mümin, farzlar karlnda mübahlar satar. Bu

nedenle, satm serbest hususlarda satm yapmas kendisine emredildi.

Öyleyse, zeki ve akll mümin mübahlk hükmüyle içinde bulunduu

vakte bakar ve öyle der; ‘Sahip olduum bu mülkte benim kazancm

yoktur, dünya ise ticaret yeridir. O halde benim hakkmda daha uygun

olan bir vacip karlnda bu mübah sarmalym ve vaktimi boa har-

camamalym.’

Söz gelii, kardeleriyle bir sohbet ediyor olabilir. çinden öyle

der; ‘Rabbim! Bu mübah davran farz olan karlnda satmak istiyo-

rum.’ Allah öyle der; ‘Bu sana kalmtr!’ Bunun üzerine kul, bulundu-

u mekânn salad Allah’ gösteren iyilik ve güzellii düünmek kar-

lnda sohbeti ‘satar’ ve (dostlaryla sohbet yerine) Allah’n yaratma-

snn güzellii, yetkinlii ve iyilii hakknda düünür. Böyle yapnca,

sohbeti daha tam ve kalbine daha uygun hale geldii gibi herhangi bir

mübah içinde de bulunmaz. Çünkü o mübah davran bu vacip kar-

snda satmtr. Böyiece Hak, satm yönünü dikkate alrken müminin

satm karsnda aln dikkate almamtr. Bu durumda mümin, (adeta

bir) mübahlk elbisesi ve vaciplik elbisesine sahiptir. Her ikisi de kendi-

sine ait iken, mübahlk elbisesini çkarr, vaciplik elbisesini giyer. Elbi-

seyi çkarmas ‘sat’ diye isimlendirilirken, vaciplik elbisesini giymesi ise
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‘al’ diye isimlendirilmedi. Çünkü dünya onun mülkü, binei ve mal-

dr ve insan sahip olduu eyi satn almaz. Allah yaratklarna sapknl
yasaklamken onlardan sapknl hidayete yeleyenler, hiç kukusuz,

sapknl ‘satn alm’ demektir. Çünkü onlar, «Allah’n kendilerini sahi-

bi yapt ‘hidayet’ sayesinde sapknla sahip deillerdi. Dolaysyla ti-

caretleri kazançl olmad gibi bu alverite doruya da ulamamlar-

dr. Çünkü Allah kullarna satn almay emretmedi.

Ardndan öyle der: ‘Ya da sat onlar Allah’ zikretmekten alkoy-

maz.*”* Yani, o mescitte müezzinin Allah’a çardn duyduklarnda

hiçbir ey kendilerini Allah’ zikretmekten alkoyamaz. Müezzin, kap-

nn terifatçsdr ve onlara ‘haydin . namaza,’ yani Rabbiniz ile konu-

maya gidiniz, der. Çünkü o evinin giriinde size tecelli etmitir ki, oras

kbledir. Çünkü Allah kulun kblesinde bulunur. Allah ehli, dünyada bi-

linen sat ve ticaretlerini yaparken müezzini iittiklerinde bu zikre ko-

ar, namaz klar, yani en güzel ekilde imama uyarak rükû, secde ve Al-

lah’ zikretmenin -k o namazdaki en büyük itir- gerektirdii eyleri

güzelce yapmakla namazlarn tamamlarlar. Nitekim Allah öyle der:

‘Kukusu?: namaz kötülük ve çirkin davranlardan .alkoyar.™9
- Bunun ne-

deni, (balama ve yasaklama anlamndaki) ihram tekbiridir. Çünkü ih-

ram tekbiri, namaz esnasnda baka bir eyle ilgilenmeyi yasaklar ve in-

san da bü yasaa uymutur. Öyleyse, bu ‘ihram’ kiiyi taknlk ve kötü

ilerden alkoyar. Bunlar braktnda ise, Allah’n emrini yerine getiren

kiiyle birlikte buna niyetlenmese bile namaz esnasnda Allah’n yasak-

ladklarndan uzak durann ödülünü alabilir.

Namazn ne kadar deerli olduuna baknz! Nasl oluyor da na-

maz bu artc sonucu meydana getirebiliyor! nsan bir vacibi iledi-

inde alaca sevap o vacibi ileyenin sevabdr. Vacip olan namazla il-

gilenmek ise, ayn zamanda yaplmas yasaklanm kötülük ve taknla
kalkmay da ortadan kaldrr. Bu durumda ise, herhangi bir kötülük ve

taknlk yapmamaya niyetlenenin sevabn da kazanr. Çünkü insanlarn

çou, eh uygunu alda getirmeyi beceremedikleri için, yapmazlar ve bu

düünceye sahip olmazlar. Böyle olmasayd, ‘Namaz taknlk ve kötülük-

ten alkoyar'm ifadesinin bir anlam olmazd.

Namaz, kulun bir fiilidir. nsan namaz klarak kötülük ve taknlk-

tan da uzak durduu için, namaz sayesinde ‘kötülük ve taknlktan
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uzak duranlarn’ sevabn da elde eder. Halbuki kendisi konulmamtr.

Dolaysyla, onun iki ibadeti vardr. Birincisi namaz sevab, kincisi ise

kötülük vc taknlktan uzak durmann sevabdr ki, her ikisi de bir iba-

dettir. badetlerinde zihnini Kitap ve Sünnette ari’nin diliyle ifade edi-

len bu gibi ilahi bildirimleri incelemeye ve gözetlemeye veren arkada-

larmz pek azdr!

Sonra öyle der:
‘

Allah’n zikri en büyüktür.’291 Namazdaki en büyük

ey, Allah’ zikretmektir. Baka bir ifadeyle Allah’ zikretmek, namazn

en büyük fiilidir, çünkü namaz bir takm söz ve fiiller içerir. Allah ise

namazda yaplan zikrin namazn hallerinin en büyüü olduunu söyler.

Namazn her sözü zikir deildir, çünkü onlarn içinde dua da bulunur.

Allah duayla zikri ayrt ederek öyle der: ‘Beni zikretmenin benden bir

ey istemekten alkoyduu kii...’ Kastedilen duadr. Öyleyse, buradaki

zikir namazn dndaki zikir deil ki, onu namazdan üstün sayalm! Bu

zikir, namazdaki zikirdir. Bu da, namazn yer ve hale balanmasnn

baka bir yönüdür.

Bakasna iyilii emredip de kendisini unutanlar için namaz klma-

nn bir sonucu, Allah'n bu nitelikteki insanlar ayplayp aklsz kimse-

ler saymasdr, öyle der:
‘

insanlara iyilii emredip kendinizi unutuyor

musunuz ?’ 291 îyilik, namazn hallerinden biridir, çünkü Hz. Peygamber

öyle der: ‘Namaz iyilik ve dinginlie dayanr.’ Allah bu nitelikteki in-

sanlarn namaz ve sabr vastasyla yardm dilemesini emretti. Baka bir

ifadeyle, namaza kar sabrla yardm dilenmesini emretti. Böylece Al-

lah, nefsi ntmay (sabr) namaza öncelemitir. öyle der: ‘Ailene namaz

emret ve ona kar sabrl davran .’
293 Burada ‘ona’ zamiri dii geldi, çünkü

namaz kastedilmitir.
. ..

‘Kitab okuyorsunuz
5294

ayetinin konuyla ilgisine gelirsek, orada ‘

Ey

iman edenler! Niçin yapmadklarnz söylersiniz
’295 ayetinden sonra ‘Yap-

madnz söylemeniz Allah katnda büyük bir günahtr’196
ayetini okuyor-

sunuz. Bu, bakasma iyilii emredip kendisini unutann haline benzer.

‘Düünmez misiniz?'297 Yani, yaptnz iin ne kadar çirkin olduuna ba-

kacanz bir aklnz yok mudur? Allah namazda korku ve huuyu zik-

retmi ve öyle demitir: ‘Namaz huu sahiplerinin dndakilere ar ge-

lir
’2911 Çünkü Allah karsnda huu duymak, ilahi bir tecelliden kaynak-

lanabilir. Namaz ise, bir yakar ve karlkl konumadr. Dolaysyla bir

insan namazda huu sahibiyse, orada bir tecellinin bulunmas kaçnl-
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mazdr. Namazda huu yoksa, namaz klnmamtr. Çünkü Hz. Pey-

gamber, özellikle namazda olmak üzere ilahi tecelliyi kalpteki huunun
sebebi saymtr. nsanlarn çouna göre tecelli ya huzurla ya da hayali

bir düünceyle gerçekleir. Birincisi fertler içindir, kincisi ise seçkinle-

rin genelini etkisi altna alan tarzdr. Çünkü Allah namaz klann kble-

sinde bulunur. Mele-i Ala’ya (Yüce Topluluk) katlm büyüklerin huu
duygusu ise, gerçek, tecelliden kaynaklanr. u halde onlar, yeseler, içse-

ler, cinsel ilikiye girseler ve ticaret yapsalar bile namazlarnda sürekli-

dirler. Böyle bir halde olduklarnda Allah namaz ve namaza kar sabrla

yardm istemelerini emretmitir. Çünkü namaz klan kii Rabbyle ko-

nuur. Kul* sürekli Rabbiyle konutuunda, Allah’tan utanma duygusu

onun ayrlmaz özellii haline gelir. Dolaysyla, bakasma iyilii emre-

dip kendisini unutmas mümkün olamaz, bilakis önce kendisinden ba-

lar.

yilik (birr), ihsan ve hayr demektir. Yedii lokmaya muhtaç ol-

mak da bü ksma girer. Bakasnn da, kendisiyle eit ölçüde, o lokmaya

muhtaç olduunu görür. Bu durumda yedii lokmay bakasna verir ve

kendisini unutur. Rabbi, ona önce kendisiyle balamay emretmiti.

Dua ederken bile olsa, Allah kendisinden balamay emretti. Bakasma

dua ederken bile, önce. kendinden balamak daha dorudur. Ruhlarn

gdas itaatlerdir. Öyleyse ruhlar itaatlere muhtaçtr. Onlarn itaaderi

arasnda, (bakalarna) itaaderi emretmek de vardr. Allah’tan utanc az

olan bu gafil kii, kendisi günah ilerken kalkp bakasna iyilii emre-

der ve kendini unutur ve kendine iyilii emretmez. Böyle bir insan,

kendi son derece muhtaç iken, bakasn yediren ve kendini brakan ki-

iye benzer. Halbuki bakasndan önce kendisini beslemesi gerekirdi.

Bunun sebebi, Allah izin verirse, sana açklayacam husustur.

VASIL

(iyilikler Nefislerin Sadakasdr)

Maddi veya manevi bütün iyilikler, nefislerin sadakasdr. Müminin

bu konuda kedi arzusuyla deil, Rabbinin yasasyla ve hükmüyle ha-

reket etmesi gerekir. Çünkü kul, efendisinin emri altndaki bir memur-
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dr. Rabbinin bir konudaki, hükmünü atnda ise, artk sadece kendi

arzusuyla hareket edebilir. Bu durumda ise, o yüce mertebeden sradan

müminlerin katndaki daha düük mertebeye iner. Ariflere göre ise,

böyle bir insan günahkârdr. nsan bir ‘sadaka’ verecei zaman, önüne

çkacak ilk muhtaç kendisi olacaktr. O,' sadakay muhtaçlara verecekti.

lle muhtac dikkate almazsa, bu, Allah için deil, kendi arzusundan do-

lay yaplm bir davrantr. Çünkü Allah kendisine ‘önce kendin üc

bala’ demiti. O halde, sadaka verilecek ilk muhtaç, insann kendisidir.

Allah, ihsan ederken valem akrabadan balamay emretmitir. nsan ih-

tiyaçta eit olan iki kiiden daha uzaktakii yakna yelerse, liç kuku-

suz, arzusuna uymu ve Rabbinin snrnda durmam demektir. Bu du-

rum, bütün iyi davranlarda geçerlidir. Böyle davranmann nedeni, Al-

lah’tan gafil olmaktr. Bu nedenle kula Allah karsnda bilinç ve huzur

kazanaca bir fiil emredilmitir ki, o da namazdr.

VASIL

Namazn ortaya çkard durumlardan biri de, Allah’n müminlere

söyledii u ifadeyle dile getirilir:
‘

Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim,

bana ükredin, nankörlük etmeyin.’2”9 Allah, kullarna kendisini zikretmeyi

ve O’na ükretmey emrettii gibi bu konuda da sabrla ve- namazla

vardm istemeyi emretmitir. Allah, namaza ve kullarn yükledii Al-

lah’ honut edecek bütün güçlüklere kar sabrla davrananlarla beraber

olduunu onlara bildirdi. Çünkü sabr, sknt, sevimsiz eyler, manevi

ve maddi güçlüklere bal olan makamlardan biridir. Allah, burada sab-

r zikrettiimiz nedenle ifade etmitir. Ayrca ‘bana ükredin, nankörlük

etmeyin’ ifadesinde ise, bir örtüme vardr. ükür, nimet ve muhabbete

bal makamlardan biridir. Bela ükre dahil olmad gibi ilerin haki-

katleri hakknda bilgisi olmayanlarn zannettii gibi sabr da nimetlere

giremez.

Öyleyse burada namaz ve namaza kar sabr -ki sabr devam ve se-

bat etmek, nefsi oa zorlamak demektir- zikir vc ükürde etkindir. Bi-

naenaleyh bu ayetteki sabr,
‘

Ailene namaz emret ve.ona kar sabrl oFm
ifadesindeki sabrdr. Bu nedenle, sabr namazla birlikte zikredildi. Bu-
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na göre, sabr zikre ve ükre etki ettii gibi ayn ekilde sabr namaza da

etki eder. Öte yandan, kendisine kar sabr gösterilen namaz da, zikir

ve ükre etki eder. Çünkü namaz Allah ile kl arasndaki bir münacat

ve konumadr. Rab ile konuulabilecek en uygun ifade, kendisine na-

mazda okumas emredilmi olan Allah’n kelamdr. O da, ayaa -kalk-

mak -Fatiha’y ve onunla birlikte insann kolayna gelen sureleri okuma-

sdr- rükû -Rabbinin yüce ismini tespih etmek-'
01 gibi namazn hallerinde

Kur an-

1

Kerim -i okumaktr. Bu durumda insan, indirmi olduu kela-

myla Rabbini namaznda zikreder. Secdesinde ise öyle der: ‘En' yüce

Rabbimi tenzih ederim.’ Çünkü ‘En Yüce Rabbinin adn tespih et’
302

ayeti

indiinde, Hz. Peygamber ‘bunu secdelerinizde yapn’ demiti.

Böylece Allah, kendisine ükretmemizi ve adn zikretmemizi em-

retti. Namazda ayaktayken okunan Fatiha suresi, zikri ve ükrü birleti-

rir. Bu surede ükür, ‘Hamd âlemlerinin Rabbi Allah içindir’
303

ayetidir.

Bu, içerdii her zikri ve namazn dier ksmlarna ükretmeyi zikret-

mektir. Allah’n namaz esnasnda zikredilmesi ve kendisine ükredilme-

di, namazn dndaki zikir ve ükürden daha büyüktür, çünkü namaz en

hayrl ibadettir. Bu namaz, zikredenin kendisine dönen bu üstünlüü

zikre kazandrmtr.
’

Diliyle ve eylemiyle Allah’ zikretmek ve O’na ükretmek isteyen

insan -bakasyla deil- Kur'an- Kerim’de indirilmi bütün zikirlerle

namaz klmak ve Allah’ zikretmelidir. Bu esnada, sorumluluktan kur-

tulmak için, Kur'am Kerim’de bulunan zikir ve duaya, niyet etmelidir.

Çünkü kendi sözüyle Allah’ zikreden kimse, hiç kukusuz, bu zikirde

Allah ile ilikilendirilen hususta sorumluluktan çkm ve zikir halinde

Allah’n kelamnn okuyucusu olmutur. Böylece insan, Kur'an- Ke-

rim’de bulunan tespihleri, övgüleri ve dualar söyler. Bu durumda ku-

lun Kur'an- Kerim’i zikretmesiyle, ‘sizi zikrederim’ ifadesinde Allah’n

kulu zikretmesi arasnda tam bir örtüme gerçekleir. Böylece Allah’ da

kendisini zikredeni zikreder. O’nun (birini) zikretmesi ise, kendi kela-

mdr. Bu durumda, iki zikir arasnda karlkl iliki oluur. Dolaysyla

kul, Allah’ kendi uydurduu bir zikirle zikrederse, Allah’n kulunu zik-

retmedeki ifadesi ve kulun Allah’ zikretmesi arasndaki bu iliki gerçek-

lemez. Çünkü burada kul, Allah’ Kur'an- Kerim’de gelmi ifadelerle

zikretmedii gibi ayn zamanda buna niyetlenmemitr. Lafz olarak

Kur'an- Kerim’deki ifadeyi tuttursa bile, bu kendi iradesiyle gerçekle-
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memiür (dolaysyla Allah’n insan zikretmesiyle insann Allah’ zik-

retmesi arasndaki örtüme gerçeklemez)

.

Kur'a- Kerim’in zikredilmesi, namazda gerçeklemi ve böylece

vacip zikirlere eklenmitir. Vacip zikirler ise Allah nezdinde daha üs-

tündür. Çünkü kul namazda Fatiha suresini okumak zorundadr. Bu

nedenle, bilginler bu sureyi namazda okumay vacip saymtr. Ayn e-

kilde, rükû ve secdede Kur'an- Kerim’de indirilmi ifadelerle tespih

yapmak emredilmitir. Bu da, daha önce zikrettiimiz gibi, A’la suresi

hakknda Hz. Peygamber’in ‘(bu tespihi) rükûda okuyun’ ya da ‘onu

secdede okuyun’ ifadesidir. Böylece Hz. Peygamber, bunu emretti. Rü-

kû ve secdede tespihleri üç kez okumak emredilmitir. Bu say tespihin

en azdr. Hz. Peygamberin emri, vaciplik ifade eder. Bu nedenle bir

âlim -k o shak b. brahim b. Rahevye’dir- üç kez okumay vacip say-

mtr. Öna göre, rükû ve secdesinde üç kere tespih getirmeyen kiinin

namaz geçerli deildir.

Allah öyle buyurur: ‘Sabr ve namazla yardm isteyin .’3M Yani, beni

zikretmek ve beni ükretmek için yardm isteyin. Hak, namazn kula

yardmc olduunu bikneseydi, ona bunu emretmezdi. Böylece Allah,

namaz kendi yerine koymutur. Çünkü AJah kula öyle der: ‘Ancak

senden yardm isteriz.’
30S Yani, sana ibadet ederken senden yârdm isteriz.

Kendisini zikrederken ve O’na ükrederken de namazla yardm istemeyi

emretmitir. Böylece namaz kendi yerine, baka bir ifadeyle O’nu zik-

retmeyi ve O’na ükretmeyi yerine getirirken yardmc yerine koydu.

Ey Dost! Eyann en yücesinde -ki Allah’ zikretmektir- Hakk’u

kendisi yerine koyduu bir halden, sfattan, hareketten ve fiilden seni

sakndrr. Namaz klan insan, adeta Hakk’ giyinen kimse gibidir. Hak

ise nurdur. Bu nedenle Peygamber öyle der: ‘Namaz nurdur.’ Böylece,

Allah namaz kendi yerine koydu. Hz. Peygamber ise, ‘gözümün aydn-

l namaz yapld’ der. Göz aydnl, bir eyi görmek nedeniyle ger-

çekleen göz sevincidir. Öyleyse, namaz klan kii namaznda Hakk’ gi-

yinir, O’nu görür ve O’nunla konuur. Böylece, namaz bu üç hali bir-

letirir.

Ayn durum, bu ayetteki ‘benim için ükredin’306
ifadesi için geçerli-

dir. ‘Ona ükrettim’ ya da ‘Onun adna ükrettim’ denilir. ‘Ona ükret-

tim’ ifadesi, O’nun ükredilenle ayn olduunu bildirir. ‘Onun adna
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ükrettim’ ifadesinde ise iki yorum vardr. Birinci.yorum, ‘Ona ükret-

tim’ ifadesi gibi saylmasdr. kinci yorum ise bir eyden dolay ük-

retmektir. Bir eyden dolay ükredildiinde Allah ükredene öyle der:

Benden dolay sana bir nimet veren kimseye ükret! Böylece (nimeti

ulatran) sebebe ükretmek, Allah’a ükretmenin aym olur. Çünkü in-

san sebebe Allah'n emriyle ükretmi ve nimet vereni burada Rabbnin

vekiü saymtr. Vekile itaat ise, onu halife atayana itaat demektir. ‘Pey-

gambere itaat eden kii, hiç kukusuz
,
Allah’a itaat etmitir

’107 Bu nedenle

Allah her iki durumu içermesi için,‘benim için ükredin’30* demi, ‘bana

ükredin’ dememitir.

Allah, her iki yoruma göre de, ‘Sabr ve namazla yardm isteyin’
909

der. Nitekim ükür gereken -ki iyiliktir- konuda da yardm istemeyi

emretmi ve öyle demitir: ‘iyilikte yardmlan.’3 '0 Bu, nimet vererek

ihsan etmektir. ‘Takvada yardmlan’3 ", yan bunu bir siper edinin. O
da, namaza uygundur. Çünkü namaz, kötülük ve taknla kar bir si-

perdir. Allah kendisini el-Vaki (koruyan) diye isimlendirmitir. Namaz

da koruyucudur. Kul da, kendi namazn giyinir. Öyleyse namaz, zik-

rettiimiz eyden korunmaktr. Koruyan ise, Allah’tr.

Bakan ve basiret gözüyle gören için namazn durumunun ne kadar

üstün olduuna bak! O halde mutlu kii, namaza devam eden, onu ko-

ruyan ve bu konuda srarl olan kiidir. Namazn üstünlüklerinden biri

de, Allah’n, azab namaz klarken (gafil olana) deil, namazn kendisini

unutana balam olmasdr. öyle der:
‘Namaz klanlara yazklar olsun!

Onlar, namazlarndan gafildirler.’
3" Burada ‘namazlarnda’ demedi. Çün-

I

4

;

'

kü kul namaznda ya (Hak ile) münacat eder ya (O’nu) müahede eder.

Bazen müahedesinde kendini kaybettii için münacatm unutur, bazen

ise münacatnda kendisini kaybettii için müahedesini unutur. Allah’n

sözü, Allah’a gerekli tenzih ve övgü niteliklerinden söz ettii gibi ayn

zamanda var olanlarla ilgili hükümleri, öyküleri, hikâyeleri, vaat ve teh-

dit gibi durumlar da anlatr. Bu nedenle, söz onlar gösterdii için, dü-

ünce var olanlara yönelir. nsana okuduunu düünmek emredildi. Ba-

zen ayet üzerine düünme, okuduu ayette gördüü varla da uzanabi-

lir. Bu durumda, Allah tarafndan zikredildii tarzyla olmakszn, o

varln Kur’an- Kerm’de zikrediliyor oluundan onun özel varlna

geçer. Böyle bir durum namaza etki ettiinde kuku diye isimlendirilir.

Böyle bir durumda insan ne kadar namaz kldm bilemez. Bu nedenle
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Allah, eytann burnunu sürten ve namazn eksiini telafi edip kendile-

riyle üstünlük elde edecei unutma secdesini emretmitir. Bu sayede

namaz katmerletii gibi ödülü de katmerleir. Bu durum, nafile ve

farz ibadetlerde birdir. Allah namaznda unutan kiiyi hilesiyle korkut-

maz. Zikrettiimiz ya da ima ettiimiz hususa dikkat eden kii, Allah’n

kullarna olan ihsan ve rahmetini bilir, insanlar böyle bir eyden haber-

sizdir. Dolaysyla ibadetlerin erefini, eytann üzerlerinde herhangi bir

otoritesi ve kantnn bulunmad Allah’n kullar bilebilir. Allah, bizi

ve sizi sabreden ve namaz klan kimselerden etsin!

VASIL

• V

Namazn Deimesi ve Hz. Peygambere Salavat Getirmek

Salat getiren (ya da namaz klan) ve kendisine getirilen kiiler yara-

tlm ise, salatan (ve namazn) hükmü salat getirenin hallerine göre de-

iir. Salat getiren Allah ise, salat getirilenin hallerinin deiimiyle dei-

ir. Birinci duruma gelirsek, insann üzerinde hallerin bakalat ve

deitii bir yer olduu malumdur. Halleri deitii için namaz da de-

iir. Namaz klann hallerinin deiiklii hakknda, hastann namaz,

korkann namaz gibi bu bölümde baz hususlar zikretmitik. Ayrca,

namazn farkllnn güne tutulmas namaz ve yamur duas namaz

gibi, kendisinden dolay namaz klnan halin deimesiyle deitiini

belirtmitik. Namazn salat getirilenin deimesiyle farkllamasna ör-

nek olarak, Allah’n kullarna salat etmesini verebiliriz. Allah sövle der:

1
Allah ve melekleri peygamberine salat getirir. Ey man edenler! 5iz de ona

salat getirin.’*
1* Müminler, onlara Allah’n peygambere getirmelerini em-

rettii salat bizzat peygambere sormu, o da öyle demiti: ‘öyle de-

yiniz. Allah’m! Muhammed’e, Muhammed’iri ailesine, brahim ve b-

rahim’in ailesine salat (merhamet) ettiin gibi salat et!’ Yani brahim ve

ailesine merhamet ettiin gibi merhamet et. Bu ifade, kendisine salat

edilenin hallerinin vc makamlarnn farkll nedeniyle Allah’n salat-

nn deimesini gösterir.
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Bu hadisin zahirî ifadesinden Hz. brahim’in Hz. Peygamberden

üstünlüü ortaya çkar. Çünkü Hz. Peygamber, kendisine Hz. bra-

him’e merhamet edildii gibi merhamet dilenmesini (salavat). istemitir.

Bilmelisin ki, Allah bize Kur'an- Kerim’de Hz. Peygambere salavat ge-

tirmeyi emretmi, onun ailesine ise emretmemitir. Hz. Peygamber’in

ifadesi ise, kendisine salavata ailesine de salavat getirmeyi eklemitir.

Çünkü o, ikisinin de Özel varl bakmndan,. brahim’e merhamet etti-

i gibi Allah’n kendisine merhamet etmesini istemitir. Çünkü Hz.

Peygambere yönelik ilahi inayet daha tamdr: Daha Önce brahim ya da

baka herhangi bir peygambere tahsis edilmemi ayrcalklar, Hz. Pey-

gambere tahsis edilmitir. Bu ise, Allah’n Hz. Peygambere olan mer-

hametidir (salat). Öyleyse, Hz. Peygamber nasl olur da Allah’n Hz.

brahim’e yönelik merhametin bir benzerini Allah’tan talep etmitir?

Burada kastedilen eyi birazdan açklayacam.

Bir ahsa salavat ya onun özel varl yönünden ya da bakasnn

ona izafe edilmesi yönünden getirilir. Bakasnn kendisine izafe edildi-

i yönden birine salavat getirmek (ya da merhamet etmek), (kendisine

izafe edilenle) toplam yönünden salavat getirmek demektir. Çünkü top-

lamn tek bana bire ait olmayan bir hükmü vardr. Bilmelisin ki, ‘bir

adamn âli (aile)’ Arapça’da onun en yalcn seçkinlen demektir. .Nebile-

rin seçkinleri ve âli ise, salihler ve Allah’ bilen müminlerdir. brahim’in

âli (ailesi) içinde peygamber ve resullerin bulunduunu biliyoruz. Ne-

bilik ve resullük mertebesi ise, görünüte yani dünyada bitmitir. Dola-

ysyla Hz. Peygamberden sonra ümmeti içinde Allah’n kendisine Hz.

Muharnmed’den farkl olarak eriat verecei bir nebi ve resul yoktur.

Fakat ari, eriat getirme özellii bulunmayan nebiliin bulunmayaca-

n belirtmemi vc böyle bir eyin imkânn engellememitir. Hz. Pey-

gamber Kur'an- Kerim’i ezberleyen kii için öyle der: ‘Nebilik onun

içine girmitir.’ Ya da, benzer bir ey söylemitir. yi rüyalar hakknda

ise ‘Doru rüya peygamberliin bir parçasdr’ demi, eriatna aykr

bir eriata sahip olmadklar halde, ümmetinden baz kimseleri o ma-

kam elde etmekle müjdelemitir. Bize söylenenlerden, Hz. sa’nn adil

ve dengeli bir yargç olarak aramza ineceini örendik. Hz. sa aramza

inince, haç krar ve. domuzu öldürür. Isa’nn Allah’n peygamber ve

nebisi olduundan ise hiçbir kuku duymayz. Dolaysyla, Allah nez-

dinde hiçbir kuku olmakszn, sa nebilik mertebesine .sahiptir. Fakat
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yeryüzüne indiinde eriat koyma hakkna sahip deildir. Böylece Hz.

Peygamberin ‘Benden sonra nebi ya da resul yoktur’ ifadesiyle kastedi-

lenin ‘yasa koyucu’ peygamberlik olduunu anladk.

Nebilik Allah’n seçilmi kullarnn ulaabildii en erefli ve en yet-

kin mertebe olduuna göre, nebilikte yasa getirmenin geçici bir durum

olduunu örendik. Çünkü Hz. sa tereddütsüz bir ekilde nebi olduu

halde, eriat getirmeden aramza inecektir. Öyleyse, nebilik mertebesi

eriat getirmenin kesilmesiyle yaratlmlarda gizlenir.

brahim’in ‘ailesi’nin, kendisinden sonra gelen shak, Yakub, Yusuf

ve onlarn neslinden gelen nebi ve resuller olduunu biliyoruz. Onlar,

Allah’n katmda nebilik mertebesine sahip olduklarm gösteren açk e-

riatlar getirmilerdi. Hz. Peygamber kendisine getirilmesini istedii sa-

lavatn brahim’inki gibi olmasn isterken, ümmetini -ki onlar pey-

gamberin ailesi olan bilginler ve iyilerdir- eriat getirmeseler bile Allah

nezdinde peygamberlik mertebesine katmak istemitir. Söz konusu

kimseler eriat getirmeyeceklerdir. Fakat yine de Allah onlar adrna pey-

gamberin eriat içinde bir tür ‘yasa yapma’ hakkn geride brakmtr
(içtihat). Peygamber öyle demitir: ‘Allah'm! Muhammed’e ve Mu-

hammed’in ailesine merhamet et’ deyiniz.’ Yani, bir ailesi olmas yö-

nünden ona merhamet et! ‘brahim’e ve onun ailesine merhamet ettiin

gibi.’ Baka bir ifadeyle kendisini ereflendirmek için brahim’in ailesine

nebiligi verdiin yönden Hz. Peygamberin aüesine de merhamet et!

Böylece onlarn nebilikleri de ‘yasa yapma’ özelliiyle ortaya çkmtr.
Halbuki sen, benden sonra eriat olmayacana hükmettin. Dolaysyla

bana ve aileme, eriat getirmeseler bile, senin nezdinde nebilik mertebe-

sini vererek merhamet eyle!

Ailesini mertebe bakmndan peygamberlere katmas, Hz. Pey-

gamberin kemalinin bir parças olduu gibi eriatnn geçersizletiril-

meyii de onun Hz. brahim’e kar bir üstünlüüydü. Hz. brahim ve

ondan sonra gelen peygamberlerin eriatlar ise, birbirlerini geçersizle-

tirmiti. Hz. Peygamber, kendisine böyle salavat getirebileceimizi, Al-

lah’n vahyi ve ona böyle yaplan duann kabul edüeceni göstermesiyle

öretmi olmaldr. Buradan ise, bu ümmet içinde derecesi -eriat ge-

tirmede deil- Allah nezdinde nebilerin derecesine eklenen kimseler bu-

lunduunu kesin olarak örendik. Bu nedenle Hz. Peygamber ‘benden
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sonra resul ve nebi yoktur’ ifadesiyle bu durumu açklam ve pekitir-

mitir. O halde, sona erdii söylenen ey, eriat getiren resullük idi.

Allah, nebileri kendi ümmetlerine tank yapt gibi Hz. Peygam-

berin ‘ailesini’ de nebilerin ümmetlerine tank yaparak peygamberine

keremini göstermitir. Sonra bu ümmete, yani ümmetin bilginlerine

hükümlerde içtihat yetkisini vererek içtihatlarnn vard hükmü onay-

lamtr. Onlar bu hükümlerle Allah’a ibadet edebilecekleri gibi kendile-

rini taküt eden insanlar da bunlarla Allah’a ibadet edebilirler. Muham-

med ümmetinin bilginlerinin hükümlerle ilgili içtihatlar, önceki pey-

gamberlerin criada ve onlar taklit edenlerin hükmü gibidir. Böyle

,

bir ayrcalk, indirilmi bir vahiyle peygamber olmakszn, herhangi bir

nebinin ümmeti adna gerçeklememitir. Öyleyse Allah bu ümmetin

bilginlerinin vahyini onlarn içtihatlarna yerletirmitir. Nitekim Pey-

gamberine yönelik olarak öyle der: ‘Allah’n sana gösterdii eyle insan-

lar arasnda hüküm vermen için.’
31

* Müçtehit, içtihadnda Allah'n kendi-

sine gösterdii eyle hüküm verir. te bu, yasa koymann (veya eriat

getirmenin) kendisi olmasa bile, onun bir esintisidir.

.
Binaenaleyh Âl-i Muhammed (Muhammed’in ailesi), ümmetinin

içindeki bilginlerdir. Onlar, Allah nezdinde nebilik mertebesinin sahi-

bidir. Bu mertebenin hükmü ahirette ortaya çkarken dünyadaki hük-

mü, kendileri için belirlenmi içtihada snrldr. Dolaysyla onlar, din

(inanç) ve hükümlerde (amel) sadece Allah katndan eriat yaplm
emirlere göre içtihat ederler. Ehi-i Bcyt içinden herhangi biri bu bügi

ve içtihat düzeyine ulaabilmise, onlar da Peygamberin ehli ve ailesi

olmay kendilerinde birletirmi kimselerdir. Bunlara örnek olarak, Ha-

an, Hüseyin, Cafer ve dierlerini verebiliriz.

• Hz. Muhammed’in âlinin sadece Ehl-i Beyt olduunu zannetmeyi-

niz.1 Arapça’da kelime böyle kullanlmaz. Allah,
‘

Firavun’un âli, giriniz’
315

demitir. Ayette, onun seçkin adamlar kastedilmitir. Çünkü bu özelli-

iyle ‘âl? kelimesi, sadece dünya ve ahirette büyük kymeti olan kiiye

izafe edilebilir. Bunun için bize öyle dememiz emredildi: ‘Allah’m! b-

rahim’e merhamet ettiin gibi Muhammed’e ve onun âline de merha-

met et!'’ Yani, toplam olmakszn onlarn özel varlklar yönünden de-

il, zikrettiimiz yönden brahim’e merhamet ettiin gibi (Peygambere

de merhamet et). Öyleyse söz konusu olan, (brahim’in ailesi içine gi-
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ren) bütün (peygamberler) yönünden merhamet edilmektir. Salavat’ta

onu zikrettik, çünkü Hz. brahim, zaman bakmndan Hz. Peygam-

berden Öncedir. •

Hz. Peygamberin kyamet günü insanlarn efendisi olduu sabittir.

Allah nezdinde bu özellie sahip bir insana getirilecek salavatn özel

varlklar bakmndan brahim’e getirilen salavata balanmas nasl

mümkün olabilir? Öyleyse, meselenin tek açklamas, belirttiimiz an-

lamda olmasdr.
1

.

Bu mesele Vakalarmz’ içindeki ilahi bir vakadan (örenilmitir)

.

Allah’a hamd olsun! Hz. Peygamberin öyle söyledii rivayet edilir:
cB

ümmetin bilginleri, dier ümmetlerin peygamberleri gibidir.’ Baka bir

rivayette ise, srailouiiarnn peygamberleri gibidir’ deniliri Hadisin

rivayeti güvenilir deildir. Fakat okuyucuyu bu ümmetin bilginlerinin

mertebe bakmndan peygamberlere katldna ikna etmek için hadisi

zikrettik.

Baka bir hadiste öyle denilir: ‘Kyamet günü nebi ve ehit olma-

dklar halde bir grup için minberler konulacaktr. Nebi ve ahitler (e-

hitler) onlara gpta edecektir.’ Burada, ahitler derken resulleri kastet-

mitir. Çünkü onlar, ümmetlerin üzerinde tank olanlardr. Dolaysyla

bu toplulukla zikrettiklerimizi kastetmiyoruz: Nebi ve ahitlerin onlara

gpta etmesi, bulunduklar rahatlk ve orada üzüntü ve korku hissetme-

yilerinden kaynaklanr. Nebiler, resuller ve nebüerin derecelerinin va-

risleri olan bu ümmetin salh kullar ise, korkar ve ümmetleri hakknda

endie duyarlar. Söz konusu insanlar, ümmeti ya da uyan olmayan

kimselerdir. Onlar, tpk nebilerin kendilerine inanmalar gibi, kendile-

rine inananlardr. Onlarn ne ümmederi ne kendileri için korkacaklar

uyanlar ve ballar vardr. Bu nedenle kyamet günü kendi canlan ve

bakalar hakknda onlardan korku kaldrlmtr. Allah öyle der: ‘Bü-

yük korku onlar üzmez" 1 '' Yan, kendileri ve dier nebi ve bilginler hak-

knda bir üzüntü çekmezler. Fakat nebi ve bilginler, kendi ümmetleri ve

uyanlar hakknda korku duyarlar. Böyle korkusuz ve tasasz, bir hale

ise, kyamet günü gpta edilir. Cennete girip menzillerine yerletiklerin-

de ise mertebeler belli olur, menziller ortaya çkar, illyyûn (yüceler)

mertebesi akl sahipleri için belli olur.
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Bu mesele, söylenmesi güç, deeri yüce bir meseledir. Daha önce

bu meseleyi de alan kimseyi görmediimiz gibi bu vakamzda gerçek^

leen bilgileri söyleyeni de görmedik. ayet olmusa, bize ulamamtr,

çünkü Allah’n kullan içinde kendisinden bakasnn bilmedii ‘gizliler’

vardr. Allah haklt söyler ve doruya ulatrr. Böylcce, Ilakk’n kulla-

rna ‘sala
t
(merhamet)’ etmesinin, onlarn hallerine göre deitii açk-

lanm oldu. Allah bizi deer bakmndan kendi katnda en üstün olan-

lardan etsin! Bizimle kulluumuz arama kimse girmesin.

Bütün bu söylediklerimizi özetlersek, salavat getiren kii öyle de-

melidir: .‘Allah'm! Muhammed’e merhamet eyle.’ Onun âlini (ailesini

vc seçkinlerini) ümmetinden yap. ‘brahim’e merhamet ettiin gibi.’

Onun âlini ise, senin katnda resul ve nebiler yaptn. ‘Muhammed’in

aline de, brahim’in aline merhamet ettiin gibi.’ brahim’in âline mer-

hamet etmen, onlara vahiy ve eriat vermendir. Muhammed’n âline ise,

sezgi verdin (hads). Onlarn içinde ‘sezgi sahipleri vardr.’ Ayrca onlar

için içtihat hakk verdin, ve onu dince geçerli bir hüküm olarak belirle-

din. Öyleyse Muhainmed’in âli, bu konuda peygamberlere benzemitir.

Burada deindiimiz hususlar iyice aratrrsan, gerçei gerçek olarak

görürsün!

Krk dokuzuncu ksm sona erdi, onu ellinci ksm, Zekât Bölümü

izleyecektir. •
• >





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELLNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

YETMNC BÖLÜM
Zekâtn Srlar

Namazn kardeidir zekât, kyaslama!

Bunda ve ondaki nas ayndr

'

Varl sekiz üzerine kuruldu (zekât sekiz snfa verilir), bunun

r
v ‘

Taksimde, istiva Ar’m tad
Bu nedenle dince sekiz gruba taksim edildi.

O ise, (Ar üstüne) istiva edenin hükmüdür

Kitap onlarn adn ve özelliklerini zikretti

Onlarn yüce makamn da ihtiva etti

Mallar ve zatlar zekâtla temizlendi

Sanca tutann namazyla öne geçti

Ki o, yaratklarn en hayrls olan Muhammed’dir

Kendi türünde; o bütün yaratklardan üstündür

O’nun inayetinden sevgiye mazhar oldu

Artk, dümanlktan, özlemden ve sevgiden ikayet etmez .
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Allah, kullarna (zekât) emrederken öyle der:
‘Namaz kln, zekât .

verin, Allah’a karz- hasen (iyi borç) verin .’317 Burada karz, gönüllü sadaka

demektir. Böylece ayette, gönüllü sadaka emredildii gibi zekât vermek

de geçmitir. Bunlar arasndaki fark udur: Zekât zaman, nisap miktar

ve kendilerine zekât verilecek türlerle snrlyken gönüllü sadakann

böyle bir art yoktur. Bazen zekât, sadakaya (karz) dahil olabilir. Allah

adeta öyle der: ‘Zekât Allah’a bir borç olaral veriniz ki, sizin adnza

onu artrsn.’ Bu durum, güvenilir bir rivayette Allah’n, ‘Acktm, beni

doyurmadn’ demesine benzer. Kul Allah’a, ‘Sen âlemlerin Rabbiykcn,

bc seni nasl doyurabilirim?’ der. Allah ise. Talan kulum senden ye-

mek istedi, ona yemek vermedin, ayet verseydin onu benim yanmda

bulurdun’ der. Bu rivayet, mehur ve güvenilir ,bir rivayettir. Zekât

ksmna girmeyen sadaka (karz), ne kendiliinde, ne zamanda ne de

herhangi bir snfla snrl olmayandr.

Dince belirlenmi zekât ve sadaka, e anlaml iki sözdür. Allah öy-

le der:
‘Onlarn mallarndan kendilerini temizleyen ve arndran sadaka

aI:'
3,H Baka bir ayette ise, ‘Sadakalar yoksullar içindir

'319
denilir ve onlar

‘sadaka’ diye isimlendirir. Öyleyse verilmesi zorunlu olan, zekât ve sa-

daka olarak isimlendirilmiken zorunlu olmayan ise, ‘gönüllü sadaka’

diye isimlendirilerek dini anlamyla ‘zekât’ diye isimlendirilmemi tir.

Baka bir ifadeyle art, bereket, temizleme gibi anlamlar kendisinde

bulunsa bile, vcriat bu lafz kendisine vermemitir. Güvenilir bir rivaye-

te göre bir bedevi. Peygambere bir elçisinin mallarmda sadaka hakla

bulunduunu söylediini aktarm. Bunun üzerine Hz. Peygamber öy-

le demi: ‘Doru söylemi!’ Bedevi baka bir yükümlülüüm var m di-

ye sorunca Hz. Peygamber, gönüllü verdiinin dnda yoktur demitir.

Bu nedenle farzn dnda kalan ‘gönüllü sadaka’ diye isimlendirilmitir.

Burada Hz. Peygamber, ‘Allah onu size farz klmamtr’ demitir. ‘Kim

bir iyilik yaparsa, o kendisine aittir.’ Bunun için Allah zekâttan sonra,
‘

Allah’a borç veriniz
’320 ve ‘kendiniz için hangi hayr gönderirseniz, Allah ka-

tnda onu bulursunuz
'321 buyurur.

Hayr, sadaka vb. gibi Allah’a yaklatran bütün davranlardr. Fa-

kat yine de mala ‘hayr’ ad verilmi ve Allah öyle demitir: ‘nsana bir

hayr ulatnda...'311
.

Yani insan, bu özellikte yaratlmtr. Bu durumu,.

‘nefsinin cimriliinden korkan kii
'323

ayeti destekler. Öyleyse, nefis mal

sevmek, ve biriktirmek özelliinde yaratlmtr. Allah öyle der:
‘nsan
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hayr sevmede çok iddetledir.*
24 Burada da, hayr derken mal kastedilir.

Bu nedenle malda cömerdik, (yaratltan gelen) bir .‘huy’ deil,

‘ahlaklanma’ (hulk deil tahalluk) saylmtr. Bu nedenle, zekât ‘sadaka

(güç, çetin)’ diye isimlendirdi. Baka bir ifadeyle, zekât verirken nefs

doasnn dma çkt için, zekât vermek nefse ar bir yükümlülük

gelir. Bu nedenle Hz. Peygamber’in diliyle Allah zekât nefislere sev-

dirmitir. ‘Sadaka Rahman’n eline düer. Aranzdan biri maln artrd-

gibi Allah da onu berekedendirir.’ Bunun iki nedeni vardr; Birincisi,

zekât alan kimsenin sadakay verenden deil, Rahman’n elinden alma-

sn salamaktr. Çünkü Hz. Peygamber öyle der; ‘Sadaka alcnn eline

dümezden önce, Rahan’n eline düer.’ Bu durumda sadaka alan kii,

sadaka verene deil, Allah’a ait minnet duyar. Çünkü Allah, zekât ve-

renden ‘borç istemitir.’ Sadakay alan ise, bu borcu istemede Hakk’m

tercümandr. Dolaysyla (bu hadise) inandnda, sadaka alan kii ve-

ren karsnda mahcup olmayaca gibi onun kendisine bir iyiliinin ol-

duunu da düünmez. Çünkü insan sadakay, onun adna bereketlen-

dirmek için borç isteyen Allah’a verir. te bu, ilahi gayretin ve ilahi ih-

sann bir yönüdür. Dier neden ise, sadakay alan kiinin sadakann

kendisi için bereketlenecei ve artaca bir yere verildiini örenmesini

salamaktr. Bütün bunlar, insann sadaka verirken cömert davranmas-

n ve nefsinin cimriliinden saknmasn salar.

nsan yaratlnn gerei olarak ticarette kazanç arar ve malnn be-

reketlenmesini ister. Bu nedenle, Allah’n sadakalar bereketlendirecei

bildirilmitir; Bunun amac, zekât olmas bakmndan (verdii mala

karlk) bedel, art ve bereketlenme nedeniyle insann maln verirken

doasndan gelen hrs korumasn salamaktr. Nitekim insann mal

toplamas ve cimrilii de yaratlndaki hrsndan kaynaklanr. Allah ya-

ratlm olduu özellikten kendisini çkarmayarak, kuluna efkat göste-

rir. Tacirin can ve mal telef edecek tehlikeli yerlere yolculuk ettii; da-

ha çok kazanmak, maln çoaltmak ve artrmak için elindeki maln
verdii görülür. Üstelik bunu yaparken mutludur. Allah ise, ondan bü-

tün karlnda borç almay ister. Çünkü onun malnn üçte biri ya da

yarm karlnda borç verdiini bilir. Kulun verdii borcun kat kadar

almakla sevinmesi daha fazla vc daha büyük olur.

Allah’n verdii bu bilginin ardndan ve maln artyla ilgili nefsin

yaratl özelliine ramen, sadaka verirken cimri davranmak belirttii-
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miz konuda iman azlna kanttr. Çünkü insan Rabbne kar kesin

inanç sahibi olsayd ve kulundan borç almada verdii haberi dorula-

sayd, doal olarak sadaka vermeye koard, dünyada pein veya gecik-

meli kazançlar için kotuu gibi. Söz gelii insan birine malnn yars

ya da üçte biri karlnda borç verir, borcu alan kii baka bir ehre

yolculuk yapar, iki sene kaybolur ve bu esnada mal teslim etmesi ya da

yok olmas ya da herhangi bir art olmamas mümkündür. Mal telef

olduunda, borcu alann bir sorumluluu olmaz. Bu ihtimallere ra-

men, insann gözü körelir ve maln vererek gerçeklemesi kesin olma-

yan bir neticeyi beklemeye koyulur. Gecikme, erteleme ve verip ver-

meme ihtimaline ramen gönlü hotur. Böyle bir insana ‘Allah'a borç

ver, o borcu ahirette üçte biri ya da yars olarak deil, bütün kazanç ve

sermaye sana ait olmak üzere kat be kat alrsn’ denildiimde ise pek az

sabreder. Bu durumda nefs direnir ve sadece az bir ey verebilir. Hal-

buki bütün bunlarn gerçekleeceinden de (güya) eminsin! te bu, ya-

ratlm kabullenemedii bir konuda imann nefse hakim olamay de-

il de nedir? Halbuki daha önce ifade ettiimiz gibi, baka gönül ho-

luuyla borç verebilir. Halbuki ölüm ona ayakkabnn bandan daha

yakndr. Bilal öyle der:

Herkes ailesi içinde sabahlar

ölüm ise ona ayakkab bandan daha yakndr.

Bu nedenle Allah onu sadaka diye isimlendirdi. Baka bir ifadeyle

o, nefse ar gelir. Araplar Rumh- sadk [salam, sert ok] derler. Anlam,

salam, güçlü ve kuvved olmak demektir. Baka, bir ifadeyle nefs bu

mal Allah için elinden çkardnda bir sknt ve güçlük duyar. Nite-

kim Salebe b. Hâtib böyle demiti.

DESTEKLEYC VASIL

Allah Salebe b. Hâtib hakknda öyle der: ‘Onlardan bazlar, kendi-

lerine ihsanndan verdiinde sadaka ver etekler ini ve salihlerden olacaklar-

na söz vermiti.’325 Onun ‘Allah dilerse’ dedii bildirilmemitir. ayet CA1
-
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lah dilerse’ deseydi, hiç kukusuz onu yapard. Sonra Allah onun hak-

knda öyle demitir:
cOna ihsanndan verdiinde, cimrilik yapar ve yüz

çevirir.’
326 Nitekim Allah zekât farz kldnda Hz. Peygamberin elçisi,

sürüsünün zekâtm istemek için Salebe’ye gelmi, o ise
c

bu cizyenin kü-

çük kardeidir’ diyerek maln vermekten imtina etmitir. Bunun üzeri-

ne Allah onun hakknda,söylediklerini bize bildirmitir.
‘Onlarn kalple-

rine yaptklar nedeniyle kyamet gününe kadar nifak koymutur .’’327

Allah’n hakknda indirdii ayet Salebe’ye ulatnda, zekâtm Hz.

Peygambere getirmi, Hz. Peygamber ise, onun zekâtn almam, vefat

edinceye,kadar onun sadakasn kabul etmemitir. Sadakasn kabul et-

mekten imtina etmesinin nedeni ise, Allah’n Salebe’nin Peygamberin

huzuruna ‘münafk olarak’ geldiini bildirmesiydi. Hz. Peygamber

onun sadakasn alsayd, bu sadakayla kendisini temizler, arndrr ve

Allah’n emrettii gibi efaat ederdi. Allah, peygamberin ‘salatann (e-

faat)’ sadaka verenler için bir huzur ve dinginlik olduunu bildirmitir.

Bütün bunlar, iki yüzlülük ve iki yüzlü insann Allah'n katnda karla-

aca eylerle çelien hususlardr. Bu artlardan dolay Hz. Peygamber,

Allah’n kendisi hakknda söylediklerinden sonra, onun getirdii sada-

kay alamazd.' -

Hz. Peygamberin ölümünden sonra Salebe’nin getirdii sadakay

Hz. Ebu Bekir ve Ömer de kabul etmemiti. Osman b. Affan halifelik

görevini üstlendiinde Salebe zekâtm ona getirmi, Hz. Osman da ‘ze-

kât snflarn bir hakk’ olarak yorumlayarak, almtr; söz konusu snf-

lar için Allah bu miktar maldaki bir hak olarak belirlemiti. Osman’n

bu davran tenkit edildii konulardan biriydi. Halbuki içtihadndan

dolay bir müçtehit detirilmemelidir, çünkü eriat, müçtehidin hük-

münü onaylamtr. Allah’n peygamberi ise, herhangi bir görevlisini o

ahstan sadaka almaktan engellememitir. lahi emir, zekât verilmesini

bildirmitir. Hz. Peygamberin böyle bir durumdaki tavr, bakasnn

verdii hükümden ayrdr. Çünkü Hz. Peygamber ya genel olarak pey-

gamberliin ya da kendisinin peygamberliinin gerektirdii özel bir ni-

telik nedeniyle bakasma ait olmayan bir takm durumlara tahsis edil-

miti. Allah sadakay almayla ilgili olarak peygamberine ‘o sayede kendi-

lerini temizler ve arndrrsn” 2* demi, ‘sadakayla arnr ve temizlenirler’

dememiti. Dolaysyla, bu durum Hz. Peygamberin özel niteliklerin-

den biridir. O, ümmetine kar efkatli ve merhametlidir. Hz. Peygam-



308 Fütûhât- Mekkiyve 4

bcr zekâtn almasnn onu temizleyeceini ve arndracam bilmeseydi

-halbuki Allah Salebe b. Hâtib’in ona münafk olarak geldiini bildir-

miti- onun sadakasn almaktan imtina etmezdi. Demek ki Peygamber,

Allah’a kar saygsndan dolay zekât almaktan çekinmiti.

Hz. Peygamber bir insann zekâtn almad için, dileyen kii zekâ-

tn almayabilir. Buna örnek olarak, Hz. Ebu Bekir ve Ömer’i verebili-

riz. Osman gibi, dileyen ise zekât vermeyle ilgili Allah’n genel emrin-

den dolay bundan imtina etmeyebilir. Hz. Peygamberden bakas, ver-

dii zekâtla zekât veren kiiyi temizleyemez ve arndramaz. Halife ze-

kât meselesinde zekâtn kendisi için belirlendii snflarn vekilidir. Ba-

ka bir ifadeyle halife, zekân hale eden snflarn vekilidir. Hz. Peygam-

ber saknd ve çekingen kald herhangi bir konuda bir kimseyi ya-

saklamam ya da ona emir vermemitir. O halde içtihat geçerlidir ve

her müçtehit içtihadnn kayna olan delili dikkate alr. Dolaysyla

herhangi bir müçtehidi yanl yapmakla suçlayan kii, onun hakkm tes-

lim etmemi demektir, çünkü içtihadnda hata eden de doru yapan da

-bizzat olmasa bile- birdir.

VASIL

Bilmelisin ki Allah, ‘Gümü ve altn biriktirip onu Allah yolunda har-

camayanlar ac bir azapla müjdele,m demitir. Bu ayet, Allah'n malla-

rnda kullarna farz kld zekâtn farz olmasndan önceydi. Dolaysyla

Allah mümin kullarna zekât farz kldnda, onun sayesinde mallarm

temizlemi, zekât vermekle veren kiiden cimri ismi dümütü. Çünkü

Allah zekâtn kendisinden dolay farz klnd kii hakknda öyle de-

mitir:
c

Allah ihsanndan verdiinde cimrilik yapar ve gerisin geriye döner-

kr.
mo

Böylece onlar Allah’n hükmünü kabul etmemekle nitelemitir.

Allah, mallarnda kendilerine farz kld eyi vermedikleri için onlar

cimri diye nitelemitir. Sonra, ‘ac azab’ hali hazrda içinde bulundukla-

r durum diye yorumlayarak öyle buyurur: ‘0 gün cehennem ateine at-

lrlar Derileri onunla tututurulur.’™ 1 Zengin, kendisine gelen dilenciyi

gördüünde, malndan isteyeceini bildii için kalarm çatar. ‘Aln bu-

ruur.’ Dilenci, onun zekât vermek istemediini yüzünden anlar. Sonra,
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zekât istenilen kii dilencinin isteim anlamazlktan gelir, ona srtn

döner, onun farknda deilmi gibi davranr. ‘Ona srtn döner.’ Dilen-

cinin açk bir ekilde kendisine yöneldiini anladnda, srtn ona verir

ve döner. Allah bu durumu ‘srtlarn dönerler’ ayetiyle dile getirir. te
zekât vermeyenlerin, baka bir ifadeyle altn ve gümüün zekâtn ver-

meyenlerin durumu budur. Koyun, inek ve deve zekâtm vermeyenlerin

durumu ise, bir rivayete geçtii gibi, farkldr:. ‘Onlar için bir çukur ka-

zlr. Çukur onlar içine çekip alr, azlaryla onlar tutar.’ Bu nedenle

Allah zekât vermeyenlerin cezasndan söz ederken ‘alnlar’, ‘srdan’,

‘yanlar’ gibi hususlar dile getirmitir. Neyi kastettiini en iyi bilen Al-

lah'tr.

Daha önce ifade ettiimiz gibi, Allah zekât mallar temizlesin diye

emretti. Zekât, bilgisiz gafillere ar gelir, çünkü onlar, Allah’n bu s-

nflar için belirledii maln kendi mülkleri olup verdikleri ksmn kendi

mallar olduuna inanm, (zekât alclar için) belirlenmi bu miktarn

onlara ait olmayp -onlarn mallarndan deil- mallarndaki bir hak ol-

duunu anlamamlardr.. Dolaysyla zenginlerden istenen ey, sadece o

pay mallarndan çkarmaktr. Onu ayrdklarnda ise, verdikleri ksmn
kendi mallarndan olmayp sadece kendi mallarna katlm olduunu

anlarlar. in gerçei budur.

Zekât vermeyenler, sahip olduklar her eyin kendi mallan ve

mülkleri olduuna inanr. Allah ise, bir topluluun onlarn mallarnda

ödenmesi gereken haklarnn bulunduunu bildirmitir. Bu durum,

mallara ortaklk anlam tad için, zenginlerin nefislerine ar geldi.

Çünkü bakalarnn onlarn malnda bir paynn bulunmasnn borç ya-

da alveri gibi kabul edebilecekleri görünür bir sebebi yoktti. Allah

sadece verdikleri maln ahirette kendi adlarna bir ödül olarak saklana-

can bildirmiti.

' Allah, nefislerinin yaratlndaki özellii bildii için, bu ölçüdeki

mal onlarn elinden çkard. Hatta bütün mallar ellerinden çkarm ve

öyle demitir: ‘Sizi kendisinde halife yapt eylerden iifak ediniz.’
3*1

Ya-

ni, malda size ait olan ksm, kendisinden infafc yaptnz ksmdr. n-
fak ise, o malda tasarruf etmenizdir. Bu durum, vekillerin tasarrufuna

benzer. Mal ise Allah’ndr. Sahip olmadnz bir ey ile cimrilik yap-

yorsunuz. Çünkü siz malda sadece vekilsiniz ve mülkiyetinizde bulunan
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eylerin eminlerisiniz. Böylece Allah, malda halife olduklarna kullarnn

dikkatini çekmitir. Bunun nedeni, kendilerine bir merhamet olarak,

sadakalar kolay vermelerini salamaktr. ALlah adeta öyle der: ‘Size ha-

lifesi olduunuz mallardan infak etmenizi emrettiimiz gibi aranzdaki

elçi ve vekillerimize de ‘zekât
5

tüye isimlendirdiimiz ve hayr size dö-

necek belli bir miktar bu mallardan almalarm emrettik. Vekillerimiz,

zekât alrken size ait mallarda tasarruf etmemitir. Onlar, sizin halife

olduunuz mallarda tasarruf etmitir. Nitekim size de, sadece ‘infak’

konusunda tasarruf yetkisi verdik. O halde, zekât vermek size niçin güç

gelmektedir? 5 u halde mümin, mal olmayan kimse demektir: Dünya-

da ve ahirette bütün mal ona aittir.

Bir sadaka oluu yönünden zekâtn nefse ar geldiini belirtmitik,

insan, sadakay malndan çkardnda alaca ödül ve ecir katlanr.

Çünkü bu durumda hem meakkat sevab ve hem de mal çkarma se-

vab kazanr. Meakkat çekmeksizin zekâtn malndan çkarmas ise,

önceki mükâfatndan kyaslanamayacak ve belirlenemeyecek ölçüde da-

ha çoktur. Benzer bir ekilde, Kur'an- Kerim’i iyi okuyan kiinin saygn

yazc meleklere katlaca, zorlanarak okuyann ise kat kat ücret alaca

bildirilir. Bunun nedeni, Kur'an- Kerim’i örenmek ve bu uurda çal-

rken karlat güçlüklerdir. Dolaysyla, bir yandan çektii meakka-

tin ödülünü dier yandan ise okumann ödülünü alr.

Zekât, temizleme vc takdis anlamna gelir. Allah zekât verenden

cimrilik vc hasislik adn düürdüü için arük bu iki özelliin onda bir

hükmü kalmaz. Bunun yan sra, içerdii art ve bereket nedeniyle de

‘zekât’ diye isimlendirilir, çünkü .Allah onu bereketlendirir. Nitekim Al-

lah ‘sadakalar bereketlendirir
5533

buyurur. Böylece verilen sadakalar ar-

tar. Öyleyse, berekedeme anlam kendisinde bulunduu için sadakaya

‘zekât’ denileli. Çünkü zekât, maln bereketlenmesini, nefsin temizliini,

Allah’n dininde direnç göstermeyi salar. Bu niteliklerin verildii kim-

seye ise, pek çok iyilik verilmitir.

‘Oha iyi bir borç verirseniz
5354

ayetine gelirsek, bir ameldeki güzellik

(ya da onu güzel yapmak), Allah’ onda görmek demektir. Amelde Al-

lah’ görmek ve müahede etmek ise, ihsann bir gereidir. Hz. Pey-

gamber, kendisine ihsann e olduunu soran Cebrail’e ihsan böyle yo-

rumlamt. hsan, maln Allah’n mal olduunu; senin sahipliinin ise
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Allah’n seni sahip klmas demek olduunu bilinendir. Seni mal sahibi

yaptktan sonra Allah, lütuflarnda 'borçlanma kaps’na gelir vc öyle

der: 'Bu malda senden borç istediimi unutma. Çünkü biliyorsun ki,

mal senin deil, benim malimdir. Öyleyse, kendi malnda keyfince ta-

sarruf ettiini gördüün bir insann davran saa güç ve ar gelmedi-

i gibi seni kendisine vekil yapnm maldan istemem de sana güç ve

ar gelmesin. Çünkü biliyorsun ki, dilediim kullara vermek için sen-

den sadece seni emini yaptm malm istiyorum. Bu miktardaki zekân

sana vermemitim, bilakis onu sana emaneten vermitim i Emin kiiye

ise, emaneti sahibine ulatrmak agir gelmez. Emanetin sahibinin elçisi

ve vekili olan sadaka memuru geldiinde, gönül holuuyla emaneti

teslim et! Ayette geçen ‘güzel borç’ budur.

Çünkü ihsan, Allah’ görüyormu gibi O’na ibadet etmek demektir.

nsan Allah’ gördüünde, maln O’nun mal, kulun O’nun kulu oldu-

unu; tasarrufun da O’na ait olup bu konuda hiç kimsenin Allah’ zor-

layamayacan anlar. Verilen zekât ve sadakalardan Allah’a herhangi

bir yararn dönmeyeceini de anlarsn. Vermediinde ise, Allah bundan

bir zarar görmez ve hepsi (kar veya zarar) sana döner. Öyleyse, kendin

hakknda en güzelini seç ki, kendine ihsanda bulunasn! hsan sahibi

olduunda ise, nefsinin cimrilik ve hasisliinden salcnm olursun. Bu

davran, senin için ihsan ve takvay bir araya getirir, böylece Allah se-

ninle beraber olur. Çünkü Allah takva ve ihsan sahipleriyle beraberdir.

Zekâtn vermekle nefsinin cimriliinden korunan kii takva sahiplerin-

den olduu gibi, ‘Beni görürcesine ibadet eden kii de ihsan sahiplern-

dendir.’ Kulumun kendisini bana ait bir malda tasarruf etmekle sorum-

lu tuttuumu bilip verdii sadakann yararnn bir iyilik ve lütuf olarak

kendisine döneceim anlamas, beni görmesinin delilidir. Bununla be-

raber, bu konuda en güzel övgü kendisine aittir! Allah, büyüle ihsan sa-

hibidir;

AÇIKLAMA VASLI

Bilmelisin ki, Allah zekât mallara farz klm, yani onu mallardan

bir hisse olarak belirlemitir. Mal sahibine öyle der: ‘Malndan farz ola-
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rak belirlediim bu ksm sana ait deildir. Sen o mal üzerinde bir ema-

netçisin.’ Dolaysyla mal sahibi zekâta sahip olamaz. Ardndan Allah

canlarmz da mallarmzla ayn konuma indirmi, onlarda da mallar-

daki gibi bir zekât belirlemitir. Baka bir ifadeyle, mallarn zekâtn

vermeyi emrettii gibi, canlarmz hakknda da bize öyle demitir:

‘Onu tezkiye eden kurtulua ermitir.”** Nitekim malnn zekâtn veren

kii de kurtulua ermiti. Öte yandan Allah, nefisleri alverite mallara

katm ve öyle demitir: ‘Allah müminlerden canlarm ve mallarn satn

almtr Burada alveriin konusu, nefisler ve mallardr. Bu ayette,

fkhî bir leon vardr. Ayn ekilde, Allah .zekât mallara ve nefislere yer-

letirmitir. Mallarn zekân, -Allah izin verirse- bu bölümde ayrntl

olarak zikredeceimiz üzere bilinen bir eydir.

Nefislerin zekâtm ise, -Allah izin verirse- ksmen açklayacam.

Bu açklama, daha önce ifade etmi olduumuz gibi, zekâtn can ve mal

sahibinin haldi olmayp Allah’n mal ve nefisteki bir hakk olduu ilke-

sine göre yaplacaktr. Bu balamda neyin nefse ait olduuna baktk:

Nefse ait ksmda zekât yükümlülüü yoktur. Nefiste Allah’n hakla

olan ey ise, zekâtla yükümlüdür. Nefsin sahibi, kurtulua erenlerden

olmak için, söz konusu hakk nefsinden Allah’a verir. Allah öyle buyu-

rur: ‘Onu tezkiye eden kii, kurtulua ermitir.
1337 Baka bir ayette ise, ‘Nef-

sinin cimriliinden korunan kii, hiç kukusuz kurtulua ermitir’338 buyru-

lur.

Mahiyeti yönünden nefsin hakikatine baktmzda, onun özü ge-

rei ‘mümkün’ olduu yargsn veririz. Bu yönden nefs üzerinde bir

zekât sorumluluu yoktur. Çünkü Allah’n imkân alannda herhangi bir

hakk yoktur. Böyle bir eyden Allah münezzeh ve yücedir. Allah, her-

hangi bir ekilde mümkün olmakszn, özü gerei varl zorunlu olan-

dr. Bu nefsin varlk ile nitelendiini gördük ve öyle sorduk: Nefs ken-

disiyle nitelendii bu varlkla özü gerei mi nitelenmitir, yoksa nite-

lenmemitir> Onun varlnn zatnn ayn olmadn ve özü gerei

varlkla nitelenmediini gördük. Bu kez, bu varln kime ait olduuna

baktk ve onun Allah’a ait olduunu gördük. Bu durum, bir insann

malnda zekât diye isimlendirilen belirli bir miktarn o kiinin mal de-

il, o kiiye verilmi bir emanet olmasna benzer. Nefsin kendisiyle ni-

telendii varlk da -nefse ait deil- onu var eden Allah’a aittir. Öyleyse,

varlk nefse deil, Allah’a ait olduu gibi o, nefsin deil Allah’n varl-
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dr. Bu nedenle nefse öyle dedik: ‘Kendisiyle nitelendiin bu varlk sa-

na ait deildir. O, Allah’ndr ve Allah onu sana sadece giydirmitir.

Sen de onu Allah adna çkar ve sahibine izafe et. Sen ise, sürekli olarak

bulunduun imkân halinde kal. Çünkü varl Allah’a izafe etmekle, sa-

na ait hiçbir ey eksilmez. Bunu yaptnda ise, Allah'n katnda bilgin-

lerin sevabn elde eder ve Allah’tan baka kimsenin deerini takdir

edemeyecei bir mertebeye ularsn. Bu mertebe, ‘beka’ demek olan

kurtulutur. Böylece Allah bu varl senin adna baki klar, onu senden

hiçbir zaman almaz.

le bu, £
Ne/si tezkiye eden (zekâtn veren, arndran) kurtulua emii-

tir’*™ ayetinin anlamdr. Kurtulua ermitir, yani Allah onu mevcut ola-

rak balci klmtr. ‘Onu arndran’ ifadesi ise, kötülükten arndran de-

mektir. Baka bir ifadeyle, varlnn Allah’a ait olduunu bilen kimse

için Allah bu elbiseyi baki klar. O da, sürekli olarak nimetlenerek bu

elbiseyle süslenir. Bu beka, Allah’n bekasyla irtibatl özel bir bekadr.

Çünkü nefsini kirleten bedbaht da bakidir. Fakat o, Allah’n bekasyla

deil, balci klmasyla bakidir. Cehennemlik olan mürik, kotuu ortak

nedeniyle varlm bütünüyle Allah’a tahsis ettiini göremez. Allah’n

niteliklerini ilevsiz sayanlar da brakanlarda böyledir.

Bunu unun için söyledik: Bilgisiz insanlar zannetmesin d, Allah

kendisine ortak koana ve niteliklerini ilevsiz sayana varl sürekli ve-

recektir. Böylece, Allah’n kurtulua erenlerin varln sürekli ermesiyle

cehennemliklerin varln sürekli etmesinin ayn tarz olmadn açk-

lam olduk. Bü nedenle, Allah cehennemlikleri ‘orada ne ölür ne diri-

lirler’ durumuyla nitelemitir. Mutlularn özellii ise bunun tersidir.

Çünkü onlar, süreldi hayat içindedirler. Öyleyse, Allah’n bekasyla baki

olup Allah’n varlyla mevcut olan ile -Allah’n bekasyla deil- baki

klmasyla baki olan ve -varlyla deil- var etmesiyle mevcut olan ara-

snda ne büyült fark vardr! te arifler, buna erenlerdir. Onlar, varln

kime layk .bir nitelik olduunu anlamlardr. Varlk, Haktan kazanm

olduklar eydir. te ‘onu tezkiye eden kurtulua ermitir ayetinin an-

lam budur.

Öyleyse, zekât mallarda olduu gibi nefislerde ve canlarda da vacip

klnm, mallardaki gibi canlarda da al veri gerçeklemitir. Bu bö-

lümün bir ksm', ‘raltik’ ve hükmünün ne olduunu açklarken gelecek-
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tir. Nefis niçin rakîk ile ilikilendirilir ve ondan zekât düer? Bununla

beraber, rakîk hangi yönden mallara katlr. Bu konuyu -Allah izin ve-

rirse- bu bölüm içerisinde zikredeceiz. Ayrca zekât verilmesi gereken

insanlarn da zekât verilmesi gereken mal türlerinin saysnca olduunu

belirteceiz.

FASIL

‘Nefislerinizi tezkiye etmeyin. O takva sahibi olan daha iyi bilir
’341

aye-

tine gelince, öyle deriz: Allah nefsini kendisine izafe eden birinin zekâ-

tm (ve tezkiyesini) kabul etmez. Çünkü Allah
*

nefislerinizi tezkiye etme-

yin
'3*2 demi, onlar size izafe etmitir. Baka bir ifadeyle, nefislerinizin

bana deil de size ait olduunu görebilirsiniz. Zekât ise benim hakkm-

dr, siz onun emanetçsisiniz. Siz nefisleriniz hakknda iddiada bulunur

ve size ait olan eyi bana verdiinizi iddia edebilir ve sizden bana ait

olmayan bir eyi istediimi söyleyebilirsiniz. Halbuki gerçek böyle de-

ildir. te böyle davranan kiinin zekât onu temizlemez. Çünkü ben

sadece bana ait olan bir eyi istedim. in sonunda bana kavuursun ve

ahiret diyarnda perde açlr. O zaman zekât vermenizi farz kldm ne-

fislerinizin size mi, yoksa banam ait olduunu örenirsiniz. Gerçi ora-

da bunu örenmeniz size bir fayda vermez. Bu nedenle Allah ‘nefisleri-

nizi tezkiye etmeyin’ demi, kendisine ait iken onlar size izafe etmitir.

Balcnz! Hz. sa kendisine ait olduu bir yönden nefsini kendisine

izafe ederken Allah’a ait olduu bir yönden de Allah’a nasl izafe etmi

ve öyle demitir: ‘Sen benim nefsimde olan bilirsin, ben ise senin nefsinde

olan bilmem .’3* 3 Burada sa, nefsi Allah’a izafe etmitir. Yani, senin nef-

sin ve mülkün olan nefsimde neyin bulunduunu bilemem. Çünkü sen

onu satn aldn ve o artk benim bir mülküm deildir. Dolaysyla sen,

onda neyi meydana getirdiini en iyi bilensin. Ardndan nefsi kendisine

izafe etmitir. Çünkü nefis hakikati yönünden kendisine ait iken varl

yönünden -kendisine ait deil- Allah’a aittir. Böylece, ‘Benim nefsimde

olan bilirsin
5

demitir. Bu durum, nefsin mahiyeti yönündendir. ‘Ben

ise senin nefsinde olan bilmem .

5 Bu ise, nefsin varl yönündendir.

Öyleyse nefis, mahiyeti ve hakikati yönünden sana aittir.
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Nefis tek olsa bile, hiç kukusuz, iliki ve nispetlerin farkllamas

nedeniyle izafetleri deiir. Dolaysyla ‘neflslerinizitezkiye etmeyin™*

ayeti ‘nefsini tezkiye eden, kurtulua ermitir
’3*5

ayetiyle çelimez. Çünkü

burada nefisleriniz, ‘sizin benzerleriniz’ demektir. Hz. Peygamber ‘kim-

seyi Allah karsnda tezkiye etmem’ demitir.

Allah izin verirse, bu bölümde zekâtn farzh, kime, neye ve ne

kadar farz olduu, ne kadardan farz olduu, ne zaman farz olduu ve

ne zaman farz olmad; kime farz olduu, farz olduu kimseye ne ka-

dar farz olduu gibi bu meselelerin batini yorumlar da eriatn diliyle

zahirî hükümleri ifade edildikten sonra gelecektir. Nitekim namazda da

böyle yapmtk. Böyle yapmamzn amac, varln kemale ulamas

için, zahir ve bâtnn bir araya gelmesini salamaktr.

Çünkü hangi sebeple ve hangi ekilde olursa olsun, âlemde Allah’n

yaratm olduu bir suret ortaya çktnda, dta yaratlm o varln

bir ruhu vardr. Bu ruh, söz konusu eyin suretine ve ekline elik eder.

Çünkü bir melek ya da cin ya da insan ya da hayvan ya da bitki ya da

bir donuun vekilliiyle ortaya çkan bu yaratma eyleminin gerçek sa-

hibi Allah’tr. Bu vekiller, görünüte o suretin dta var olmasnn se-

bepleridir. Allah’n rabbani bir isminin hükmünden kaynaklanan ilahi

bir yönelile maddi her surete manevi bir ruh baladn gördük. Bu

nedenle, ari’nin bâtndaki söyleyiini ve hitabn zahirdeki hükmüne

göre adm adm dikkate aldk. Bir eyde görünür olan yön, onun duyu-

sal-maddi suretiyken surette bulunan manevi-ilahi ruh ise, ‘batndaki

yorum ve deerlendirme (itibar)’ diye isimlendirdiimiz eydir. tibar,

‘vadiyi geçmek’ için söylenen ‘abertü el-vadiye’ deyiinden türetilmitir.

Bu anlam, ‘Onda hiç kukusuz basiret sahipleri için ibret vardr
’3*6 ve ‘Ey

basiret sahipleri! ibret aln

z

’3*7 ayetlerinde ifade edilir. Baka bir ifadeyle,

gözlerinizle gördüünüz suretlerin vastasyla ö suretlerin verdii batn-

lannzdaki mana ve ruhlara geçip, onlar basiretlerinizle (iç gözlerle) al-

glarsnz. Böylece Allah, ‘zahirden batma geçmeyi (itibar)’ tevik ve

emretmitir. '
’

,

Bu konu, özellikle zahirde donup kalan kimseler olmak üzere, bil-

ginlerin gafil olduu bir konudur. Onlarn batn yorumdan pay, sade-

ce armaktr. Dolaysyla onlarn akllaryla küçük çocuklarn akülar

arasmda hiçbir fark yoktur. Onlar, Allah’n emrettii ekilde, hiçbir za-



316 Fütûhât- Mekkiyye 4

man bu görünür sureti aamamtr. Allah’tan konumada isabet ve bize

gösterdii ve örettii eyi doru ifade etme gücünü nasip etmesini is-

tiyoruz! Bu örettii gerçek keif, müahede ve zevk olabilir. Çünkü

kalbe gelen hale tam mutabk olacak ekilde kefi ifade edebilmek, sade-

ce Allah’n bir fedai ve nasibidir. Nice insan vardr ki içindekini ifadeye

güç yetiremez. Nice insan vardr ki, ifadesi içindeki eyin doruluunu

bozar. Baarya erdiren Allah’tr. O’ndan baka Rab yoktur.

Bilmelisin ki, Allah
c

Onlar bununla temizler ve arndrrsn ’348 demi-

tir. Öyleyse zekâtn anlam temizleme olduuna göre, ilahi isimlerden

ona ait isim, el-Kuddûs’tür. cl-Küddûs, temiz olan demektir. Bunun

yan sra, ilahi isimlerden temizlik anlam tayan dier isimler de zekât-

la ilgilidir. Sadaka verirken çkarlan mal, zekât vermekle sorumlu olan

kimsenin mallarndan olmad gibi ayn ey nefislerin zekâtnda da ge-

çerlidir. insann elinde o maln bulunmas bir emanettir ve sahibinden

bakas onu alamaz. Bu mal baka birinde sadece sahibine verilmek üze-

re emanet yoluyla bulunabilir.

Nefislere özgü ve layk bir takm nitelikler vardr. Bunlar, mümkü-

nün hak ettii her niteliktir, insan, mahiyeti yönünden mümkünün hak

etmedii bir takm niteliklerle de nitelenebilir. Fakat mümkün onlarla

nitelendiinde, kendiliinden sahip olduu özelliklerden ayrt edilsin

diye, onlarn gerçek sahibi Allah’tr. Nitekim Hak, kullarna tenezzül ve

merhamet amacyla, kendisini mümküne ait özelliklerle de nitelemitir.

O halde, nefsin zekât Allah’n ondaki haIrkn çkarmaktr. Bu yorumla

çkarma, kendisine ait olmayan niteliklerden nefsi temizlemek demektir.

Böylece, sana ait olan ksm (imkân) alr, O’na ait ksm (varlk) kendi-

sine verirsin. Yine de hüküm, c
Bütün i Allah’a aittir

5349
ayetinde belirtil-

dii gibi Allah’a aittir. Öyleyse, Allah’tan baka herkes, Allah için ve Al-

lah ile beraberdir. Çünkü sadece O’ndan meydana gelen bir ey O’na ait

olabilir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Bir kavmin kölesi, onlardan-

dr.’ Bu nefis bir iarettir. Bu ifade (ondan), bir eyin yaknlnn son

haddini ifade eder ki, bu yaknlk, bir eyin adeta dieri olmas demek-,

tir. Ayn zamanda bir eyin dieri-olmadn söyleyecek ekilde, uzak-

ln son noktasn anlatr. Çünkü senden olan bir ey, sana tamlama

yaplamaz. Çünkü bakalk bulunmad için bir ey kendisine izafe edi

lemez. ite bu, kavumann (ve bir olmann) son derecesidir. Sana izafe

edilmeyen bir ey ise, senden deildir ki, bu da, uzakln son noktas-
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dr. Çünkü seninle onun arsnda bakalk gerçeklemitir. Bu mesele-

deki izafet (tamlama), insann elinin insann parças olmas, insann ca-

nnn insandan olmasna benzer. Çünkü insann canl olmas, insann

zatndandr. Zatnn aynyken ‘zatnn onsuz yapamayaca bir ey’ ola-

rak canllk insana izafe edilir. Bu izafeyi örnek alrsan, mümkünlerin

özü gerei varl zorunlu ile ilikisi hakknda deindiimiz hususu an-

larsn. Çünkü mümkün için imkân, özü gerei zorunludur. Dolaysyla

bu hakikat sürekli ona elik eder. Çünkü mümkün olmak, bir yandan

onun kendisyken öte yandan ona izafe edilmi bir eydir. Böylcce ken-

disinden olan bir ey, ona izafe edilmitir.

te bu,
‘

Bütün i Allah'a aittir
’350

ayetinin anlamdr. Baka bir ifa-

deyle, (daha önce nefse ait olan ve Allah’a ait olan ksm diye yapt-

mz tasnifin ötesinde) senin nitelendiin ve Halck’ nitelediin her ey

Allah’a aittir. Öyleyse, ‘sana ait olan eyi bana ver’ ifadesinde geçen ‘ey’

edatn niçin baka türlü anlamyorsun k? Bu ifade, iaret yönünden

ölumsuzlama, delalet yönünden ise isim olarak anlalabilir. Bu yorum-

la, sana ait olan bana ver demektir. Bu ifadenin kökeni ise,

‘maliyye’den gelir. Bu nedenle ayette
‘
onlarn mallarndan al

’351 denilmi-

tir (mal ve ma-leke ilikisi). Yani, onlarn mallarnda bulunup kendile-

rine ait olmayan (ma-lckc, sana ait olmayan), aksine kitabmda zikretti-

im kimselere bir sadakam olan mal alî Allah böyle der. Onun öyle

dediini görmez misin: Allah bize mallarmzda zekât ya da sadaka farz

klmtr. Burada Allah, mallar kelimesini sadakann zarf (mallarnda)

yapmtr. Zarf ise, mazruf deildir. Öyleyse, sadaka mal senin sahip*

olduun ey deildir. Bilakis sana ait olan ey, onun zarfdr. Dolaysy-

la Allah, senden sana ait olan bir eyi istemedi.

Nefislerdeki (can) zekât ise, mallardaki zekâta göre daha vurgulu-

dur. Bu nedenle Allah satn -almada onlar öne geçirip öyle demitir:

‘Allah müminlerin canlarn ve mallarn satn ald .

,3S2 O halde, kul Allah

yolunda canu ve maln infak eder. Allah izin verirse, örenecein ba-

ka hususlar bu bölümde gelecektir.
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VASIL

Zekâtn Farz Olmas

Zekât Kitap, Sünnet ve Icma ile farzdr. Bu konuda hiçbir görü

ayrl yoktur.

(Meselenin batn yorumuna gelirsek) Herkes, Allah’tan baka her

eyin varlnn Allah’a bal olduunda görü birliine varm, bu gö-

rü birliinden dolay herkes varlklarn Allah’a dayandrmtr. B ko-

nuda hiç kimse arasnda bir görü ayrl yoktur. te varln zekân

hakkndaki görü birliinin (batn) yorumu budur. Böylece Allah’a ait

olan eyi, Allah’a braktk. u halde Allah’tan baka mevcut yoktur. Bu

konuda Kitaptan delile gelince Kur'an- Kerim, ‘O’nun vechinden (zat)

baka her ey yok olacaktr5353
der. Vech ise, varlktan baka bir ey deil-

dir. Bu ise, zatlarn ve varlklarn ortaya çkmasdr. Sünnetten delil ise,

‘Allah’tan bakasnn güç ve kuvveti yoktur’ ifadesidir. Zekâtn farz olu-

unun akü ve dinî yorumu budur.

VASIL

Kime Zekât Verilir

Bilginler hür,, akll yetikin, tam nisap miktarna sahip her

müslümana zekâtn ferz olduunda görü birliine varmtr. Görü

birlii konusu budur. Bununla beraber öksüze, deliye, köleye, zimmet

ehline, mülkiyeti eksik olana farz olup olmad hususumda ise, görü

ayrlna dümülerdir. Mülkiyetin eksikliine örnek olarak, borcu olan

ya da alaca olan kimseyi Veya rehin mal verebiliriz.
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VASIL

Görü Birliine Varlan artlarn Yorumu

Müslüman, istenilen eye boyun een demektir. Allah’tan baka

herkesin varln Allah’a dayandrmaya boyam ediini söylemitik.

Onlar, varlklarm sadece Allah’tan kazanmtr ve Allah sayesinde (bi-

llahi) olmakszn varlklar devam edemez. Hürriyet de bunun gibidir,

çünkü bu durumdaki -kii -hürdür. Baka bir ifadeyle, Allah’n yaratkla-

rndan hiç biri onun varlna sahip deildir. Yetikinliin batn yoru-

mu ise, Rabbinin hak ettii eylerle hak etmediklerim ayrt edebilme

yetenei demektir. Kii bunun farkna vardmda, hiç kukusuz, bütün

ileri Allah’a havale etmesi gereken bir snra ulam demektir. Bu da,

kendisine farz olan zekâttr. Akl ise, nefsine ilham ettii ya da peygam-

berinin diliyle gönderdii hitabnda Allah’n kendisinden istedii eyleri

bizzat Allah’tan anlamak demektir. Varln Yaratann varlyla snr-

layan kimse hiç kukusuz nefsini anlam demektir. Akl, ‘hayvann ba-

lanmas’ anlamndaki ‘ikal’ kelimesinden türetilmitir. Gerçekte ise,

‘hayvann balanmas’ akldan türetilmitir. Çünkü akl, hayvann ba-

lanmasndan öncedir. Bir iple balandnda hayvann serbest dola-

maktan engellenecei ve snrlanaca bilinmeseydi (akl), onu ‘ba’ diye

isimlendirmezdi

.

Zekât verecek kimsenin nisap miktarna sahip olmasna gelirsek,

daha önce Müslüman olmak, hürriyet, yetikinlik ve akl hakknda ifade

ettiimiz gibi, bir insann nisap miktarna sahip olmas, varlnn ta

kendisidir. Burada tam sahip olmak ifadesi u anlama gelir: Tam, eksi-

in bulunmaddr. Eksildik ise, yoklua ait bir niteliktir. (Gazzâlî)

öyle demitir: ‘Eksiklik yokluk iken tam olan varlktr.’ Bu, mam Ebu

Hamid’in u ifadesinin anlamdr: ‘mkanda bu âlemden daha güzeli

yoktur (olabilecek âlemlerin en güzeli).’ Çünkü onun örneksiz yaratl,

baka bir ey deil, bizzat varlnn kendisidir. Yani, imkânda onun

varlndan daha güzeli yoktur. Çünkü âlem, özü gerei mümkündür

ve varlktan baka bir ey kazanmamtr. Dolaysyla imkânda varlktan

daha güzeli yoktur ve o da gerçeklemitir. Çünkü mümkün için Hak-
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tan varlktan bakas meydana gelmez. te bu,
ctam sahip olmak’ ifade-

lerinin yorumudur.

VASIL

Bilginlerin zekâtla ilgili görü ayrlna dütükleri hususlardan biri

yaça küçük olmaktr. Baz bilginler, küçüklerin mallarnda zekâtn farz

olduunu ileri sürmüken baz bilginler yetimin malna sadaka düme-

yeceini söylemitir. Baz bilginler ise, toprakta yetien ile yetimeyen

mallan ayrt ederek, toprakta yetien mallara zekât düeceini, bunun

dndaki mallarda zekât bulunmadn söylemitir. Baz bilginler ise,

mallar ayrt ederek altn ve gümüün dndaki mallarda zekat verilebi-

leceini ileri sürmütür.

VASIL

Batnî Yorum
‘

Yetim, babas ölmü, kendisi de yetikin olmam kimsedir. Baka

bir ifadeyle ya olarak yetikin olmam ya da maln gözetecek olgun-

lua ulamam, sakal çkmam veya cinsel olgunlua ulamam kii-

dir. Allah öyle buyurur:
‘Dourmamtr .’S54 Baka bir ayette ise ‘Çocuu

olmaktan münezzehtir’3*5
_

buyurur: Hak yaratt hiçbir kimsenin babas

olmad gibi yaratklarndan hiç biri de O’nun çocuu deildir. Allah

böyle bir eyden münezzehtir! Yükümlülüün malla ilgili olduunu

dikkate alan kimse zekâtn yetime farz olduunu; yükümlülüün ' mal

sahibiyle ilgili olduunu dikkate alan kimse ise, yükümlü olmad için

zekâtn yetime farz olmadm söyler. Varlnn Allah’a ait olduunu

dikkate alan kimse, (yetim olduu için) zekâtn farz olmadn söyler,

çünkü farz olsayd, onu kabul edecek kimse bulunmazd. Allah’tan ba-

ka çimse yoktur. Varln mümküne izafesini *ki daha önce varlkla ni-
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telernemiti- dikkate alan ise, zekâtn farz ve bunun zorunlu olduunu

kabul etmi demektir. Çünkü izafenin anlalr bir etkisi olmaldr.

Bu nedenle varlklar iki ksma ayrlr: kadim ve hadis (sonradan var

olan). Mümkünün varl hadistir. Yani, bu nitelik onun için sonradan

meydana gelmi demektir. Bu taksimde, mevcudun hadis mi kadim mi

olduu sorununa girmeyeceiz. Çünkü bize göre bir eyin hadis olmas,

bizim nezdimizde hadis olmaktan önce bir varl olmadn göster-

mez. *
Rablerinden onlara hadis bir söz geldiinde

’35A
ayeti buna yorumla-

nr. Söz konusu olan, Allah’n kadim kelamdr ve insanlarn nezdinde

hadis olmutur. Nitekim öyle deriz: ‘B gün bize bir misafir geldi.’

Onun bize gelmesi, bize gelmezden önce varl olmad anlamna gel-

mez.

‘Hadis’ varln kendisiyle nitelenen mümküne ait bir hak olmayp

bakasna ait bir hak olduunu dikkate alan kimse, yetimin zekât ver-

mesinin farz olduunu söyler. Çünkü bu varlk, mümkünün nitelendii

konuda varl zorunlu olana ait bir haktr. Nitekim zekâtn yetime farz

olduunu dikkate alan kimse de, malda yoksullarn hakk olduunu

dikkate almtr. Malda tasarruf yeddsi olan veli, bu zekât verir. Zekâ-

tn bir ibadet olduunu dikkate alan kimse ise, zekât yetime farz say-

maz, çünkü yetim yükümlülük snrna ulamamtr. Biz, bu hususa u
msravla iaret ettik:

Rab Haktr, kul da Haktr

Kimdir yükümlü? Keke bilseydim

Bu durum, yetikinle ilgilidir. Yaça küçük olan sorumlu deildir

ve o yetimdir. Bütün ibadetler böyle deerlendirilir. Çünkü bir ey
kendisine ibadet etmez.

Bir arif böyle bir dereceye ular ve Allah’tan baka kimsenin bu-

lunmad ona görünürse, Allah’ bilmeyenlerin dütüü hatalar ile-

mekten korkar. Onlar, yükümlülükleri ortadan kaldran ve ari’nin k-

nad kimselerdir. Böyle bir eyden Allah’a snrz!

Arif, (Allah’tan baka kimsenin olmadn örendii) bu esnada

ilahi isimlere bakar ve onlarn hükümlerinin birbirine dayanp ve pek

çok yerde zikretmi Olduumuz gibi ilgileri bakmndan birbirlerine gö-
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re üstün olduklarn görür. Arif, bu yönden ve bu bakla ibadetleri farz

sayar. Çünkü içinde bulunduu hal ve vakitte hükmün sahibi olan ilahi

bir isim kendisine hitap ettiinde, bir yerin kendisiyle bilfiil varlik ka-

zand bir isimden meydana gelecek fiil orada ancak bu sayede ortaya

çkabilir. Böylece, bunu kendisinden istediinde, dier ilahi ismin o yeri

harekete geçirmesi gerekir. te bu harekete geçirme, ‘ibadet’ diye isim-

lendirilir. Tevhit kapsamnda, yükümlülüklerin ispat hususunda varla-

bilecek son nokta budur. Böylece emreden emredilen, konuan dinle-

yen haline gelir.

Toprakta yetien ve yetimeyen eyleri ayrt etmeye gelirsek, bu

görüü kabul edenin dikkate ald ey, varlkla nitelenmi eyi temizle-

yecek olandr. O mümkünün varln varlnn izafe edildii eye izafe

ederse zekât olmayacan söyler. zafe etmez ve ondan ortaya çkmas-

n dikkate alrsa, vacip olduunu söyler.

Altn ile baka mallan ayrt eden kimseye gelirsek, altn kemal ya da

kemale benzeme özelliidir. Onun dndakiler ise, kemal veya kemale

benzeme derecesinden aa olmu ve eksiklikle nitelenmitir. Bu du-

rumu dikkate alan kii, kendisini eksildikten temizlemek için naksta ze-

kât farz görmü, kemalde farz görmemitir. Kamil bakasnda buluna-

maz, çünkü kemal, sadece birlikte olabilir.

Bunlardan biri de, müslümanlann korumas altndaki Hristiyan. ve

Yahudilerdir (zimmet ehli). Çounluk, bunlarn zekât vermeyecei gö-

rüündedir. Bir gruptan ise, Benî Talib Hristiyanlarnn katmerli bir

ekilde zekât vermesi görüü aktarlmtr. Müslümanlardan hangi ey-

lerde ne alnyorsa, onlardan da o alnr. Bir grup bunu söylemi ve Hz.

Ömer’in Hristiyanlara böyle davrandn aktarmtr. Onlar, böyle bir

davran esaslarla çelise bile, bir yorum olduunu düünmü gibidir. •

Benim görüüm kâfirden zekât alnamayacadr. Bütün farzlar ile

birlikte zekât da kâfire farz olsa bile, inanmadktan sonra sorumlu ol-

duklar herhangi bir ey kâfirden alnamaz. Kitap dilinden olduunda

ise, bize göre, o konuya bakmak gerekir, çünkü onlardan cizye almak,

ari’nin içinde bulunduklar dinlerini onaylad anlamna gelebilir. Bu

yorumla dinleri onlar için merudur ve bu durumda dinlerini uygula-

malar farzdr. Dinlerinde zekât vermek bulunduu için zekât getirirler-

se, kabul edilir. En iyisini Allah bilir! Mürikten zekât istenilemez, fakat
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zekât getirirse- onu kabul ederiz. Allah öyle der: ‘Zekât vermeyen o

müriklere yazk olsun !’357 Baka bir ayette ise ‘kâfirlere de ki: Yaptnz ie

son verirseniz, geçmi günahlarnz balanr.’35* Burada kâfir, birleyen

deil, irk koandr. -

VASIL
...

;
-

.

(

Allah öyle buyurur. ‘Onlar bir mümin hakknda il ve zimmeti gözet-

mez-’359 Ayette geçen il, Allah demektir ve Allah'n isimlerinden biridir.

Zimmet ise, ahit ve sözleme demektir. Mqru bir sözlemeye vefa gös-

termek, sözlemenin zekâtdr. Öyleyse zimmîlerin zekât sorumluluu

vardr, çünkü onlar yaptklar sözlemeye vefa göstermek zorundadr.

Onlardan zekât düüren kii, zimmîyle sözleme yapldnda, sözle-

mede iki tarafn eit olduunu kabul eder. ki kiiyi eit sayan ise onlar

benzer yapmtr. Allah ise öyle der: ‘Onun benzeri bir ey yoktur .

W6n

Dolaysyla, ortak koann birlemesi kabul edilemez. irk koan kii, Al-

lah’n büyüklüünü onaylar, çünkü o ‘biz onlara sadece bizi Allah'a yak-

latrsnlar diye ibadet ediyoruz
’361 der. Bu ise, hiç kukusuz, birlemedir.

Bununla beraber eriat, onun bu sözünü reddetmitir.

Bilmelisin ki, delil delilendirilen (medlul) ile çeliir. Delillendi-

rilen, tevhittir ve delil ona zttr. Dolaysyla tevhit, diye bir ey yoktur.

Tevhidin delilini tevhidin kendisi yapan kimse, zekâtn kendisine farz

olduu kimse olamaz. Dolaysyla bu yorumla zimmîye zekât yükümlü-

lüü dümez. Zekât temizliktir, dolaysyla imann bulunmas gerekir.

Çünkü iman iç temizliidir. Bizce geçerli iman, söyleyenin bildirdii

tarzda bir sözü söylemek ya da bildirenin sözünden dolay o eyi yap-

mak demektir; yoksa akln kantndan dolay onu yapmak ve söylemek

geçerli iman deildir.

irki anlamak, tevhidin eyaya yaylm olmasndan dolay, mcele-

nebilecek en güç konulardan biridir. Çünkü fiilde kesinlikle ortaklk

olamaz. Özel mertebesi olan herhangi birinin mertebesine ortak kou-

lamaz. Ortada ise, sadece özel mertebesi olanlar vardr. Fakat eriatta

dikkate alman irk mevcuttur ve ona göre cezalandrma yaplacaktr.
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TAMAMLAYICI VASIL

Bilmelisin ki, kâfirler eriatn aslyla sorumludur. Ru asl, peygam-

berin Allah’n karndan getirdii her eye inanmak demektir. Bunun

yan sra, hükümlerin asl ve ayrntlaryla da sorumludurlar. Bu da, Hz.

Peygamberin, ‘Bana ve getirdiime inanmalsnz’ hadisinin anlamdr.

Kast edilen ey, hitabn gerektirdii ekilde yapmak ya da terk etmek

demektir. O halde, gönüllü sadakann gönüllü olduuna inanmak va-

ciptir^ ve bu eriatn ilkelerindendir. Sadakay vermek ise, bir fer ve ay-

rntdr. Bu sadakay vermek ve kendisine inanmada, farz sadaka ile ara-

snda herhangi bir fark yoktur. Ödülde eit olmasalar bile, bu durum

asla ve ilkeye zarar vermez. Bunlar bir açdan ayrlsalar bile hiç kuku-

suz daha güçlü bir açdan birleirler.

O halde iman asl, amel ise, hiç kukusuz ki bu asln bir feridir. Bu

nedenle müminin kendisine itaatin katmad saf bir günahnn olmas

mümkün deildir. Kattran ise, günahkâr-miimindir. Çünkü mümin

günahkâr olduu bir iin günah olduuna inanr, inanmak farzdr ve

kukusuz bir farz yerine getirmitir. Öyleyse, mümin günah ilerken

sevap alr. man ise, günahtan daha güçlüdür.

Zimmet ehline zekât dümez. Baka bir ifadeyle, vermeleri kendile-

rinden sorumluluu düürmez. Bununla beraber, zekât eriatn bütün

dier farzlar gibi, onlara da farzdr. Zekâtn onlara sevap kazandrma-

ymn nedeni, zekât geçerli yapacak artn bulunmaydr. Bu art, ze-

kâta ya da eriatn getirdii eylerin bir ksmna deil, getirmi olduu

her eye inanmaktr. Zimmî zekâra ya da baz farzlarn farz olduuna ya

da baz nafilelerin nafile olduuna inanp tek bir farza ya da bir nafileye

inanmasayd, iman geçerli olmazd. Bununla beraber, herhangi bir

zimmîden zekât isteyemeyiz, fakat kendiliinden getirirse onu geri.çevi-

renleyiz çünkü biz istemeden getirmitir. Bu durumda hükümdar, Müs-

lümanlarn hâzinesi için o mal alr. Bununla beraber, onu zekât olarak

almaz ya da geriye çevirmez. Geriye çevirirse, hiç kukusuz ki, Hz.

Peygamberin emrine isyan etmi demektir.

Köleye gelirsek, insanlar onun hakknda üç görüe ayrlmtr- Baz

kimseler, malna tam bir mülkiyede sahip olmad için kölenin maln-

da kesinlikle zekât bulunmadn söylemitir. Efendisi mal kölesinden
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alabilir. Efendisi de tam olarak mala sahip olamaz, çünkü kölenin eli

malda tasarruf eder. O halde kölenin malnda zekât yoktur. Baka bir

grup ise, kölenin malnn zekâtnn efendisinin görevi olduu görüün-

dedir. Çünkü mal almak efendinin hakkdr. Baka bir grup ise, kölenin

malnda zekât bulunduunu söylemitir. Çünkü hür insann tasarrufuna

benzetilerek mala sahiplik, mal kullanma balamnda zekât vermeyi ge-

rektirir.

eyhimiz öyle der: ‘Kölenin malnda zekât bulunmadn söyle-

yenlerin çou, azat edilinceye kadar sözlemeli kölenin malnda da zekât

bulunmad görüündedir.’ Ebu Sevr ise öyle der: ‘Sözlemeli kölenin

malnda zekât vardr.’ Benim görüüm udur: Burada u ihtimaller var-

dr: Ya zekâtn malda bir hak olduu görülür ve mal sahibi dikkate

alnmaz. Bu durumda, art gerçekletiinde, hükümdarn bütün mal-

lardan zekât almas gerekir. Bu artlar, nisap miktar ve bir yl süreyle

mala sahip olmaktr. Zekâtn mal sahiplerine farz olduunu düünenler,

zilyetmi olduumuz görüleri üeri sürer. En uygunu malda yetkili

olan kimsenin ondan zekât çkarp vermekle sorumlu olduudur.

Bu meselenin batn yorumu udur: Köle ve sahip olduu her ey

efenöisinindir Efendisi emrederse kölenin itaat etmesi vaciptir. Zekât,

Allah’n zikredilen snflara ait olmak üzere malda vacip kld bir halt-

tr ve mal da müminlerin elindedir. Çünkü her maln bir sahibi ya da

kendisinde tasarruf hakkna sahip biri vardr. Zekât (yükümlülüü),

mal elinde tutan kimseye verilmi bir emanettir ve bu emanet, belirti-

len snflara aittir. Zekât, hür ya da kölenin mal deildir. Öyleyse,

müminlerin içinden ister hür ister köle olsun, malnda bulunduu yet-

kili kimse tarafndan zekâtn (sahibi olan kimselere) verilmesi farzdr.

Herkes Allah’n kölesidir.

Dolaysyla (gerçekte) kölenin zekât verme zorunluluu yoktur,

çünkü o, bir emaneti yerine getirmitir. Onun emaneti yerine getirmesi,

hakk sahibine ulatrmas demektir. ‘Çünkü Allah emanetleri sahiplerine

ulatrmanz emreder.™62 Zekâtn içinde bulunduu mal temizlemesi

ise, ‘zekât
5 sayesinde gerçekleir. Baka bir ifadeyle, zekât maldan ç-

karmakla mal temizlenir. Zekât vermek, mal sahibi olan efendiye düer.

Onun efendiye dümesi, yaratklarna kar Hakk'n nefsine zorunlu kl-

d (rahmet) bakmndan böyledir. Örnek olarak ‘Rabbinz nefsine rah-
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meti yazmtr™* ve
(
ben onu yazacam930* ya da

‘

müminlere yardm etme-

miz üzerimizde.bir haktr
''365

ya da
c
Sizinle yaptm sözlemeyi yerine getiri-

rim,M
*
gibi ayetleri verebiliriz. Öyleyse, zikrettiimiz bu konulardan bir

ilke gören herkes, kölenin mal hususunda kendi görüüne varmtr.

VASIL

Görü ayrlna düülen kiilerden biri de, borçlu zenginlerdir. Bu

borçlar, onlarn mallarn ve zekât verilmesi gerekli servetlerini aar.

Bununla birlikte o insanlar, zekât verilebilecek miktarda bir mal da el-

lerinde tutmaktadr. Baz bilginler, ister tohumlu mal olsun ister olma-

sn, borç çkarlncaya kadar malda zekât bulunmadn söylemitir.

.

Borç çkarldktan sonra zekât gereken miktar geride kaldnda zekât

verilir, aksi halde verilmez. Baka bir grup ise, borcun tohumlu ürünle-

rin zekâtn deil, onun dndakileri engellediini söylemitir. Baka bir

grup ise, borcun altn ve gümüten zekât vermeyi engelledii görüün-

dedir. Baka bir grup, borcun zekât kesinlikle engellemedii görüün-

dedir.

Meselenin batnî yorumu udur: Zekât bir ibadettir. Dolaysyla o,

Allah’n bir hakkdr. Allah’n hakk, yerine getirilmeye daha taviktir.

Hz. Peygamberden böyle rivayet edilir. Allah zekât yüce Kur'an- Ke-

rim’inde zikrettii snflara ait bir hak yapt, O, önünden ya da ardn-

dan yanln giremedii övülen ve hikmet sahibinin katndan indirilmi

kitaptr; Borç ise, düzenlenmi bir haktr: O halde, borcun zekâttan ön-

ce verilmesi daha dorudur.

VASIL

Görü ayrlklarndan biri de, sahibinin elinde olmad halde ba-

kasnn zimmetinde bulunan maldr. Baz bilginler, alnp sahibinin

elinde bir sene kalncaya kadar onun zekâtnn olmadn söylemitir.

Benim görüüm- de budur. Baz bilginler ise, sahibi maln aldnda
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geçmi seneler için de zekâtm verir demitir. Baz bilginler ise, borçlu-

da ki sene kalsa bile, bir senelik zekâtn verir demitir. Bu durum, bir

bedel karlnda alacaklda bulunduunda böylcdir. Bir bedel karl-

nda olmakszn alacaklda bulunduunda ise, bir sene beklenir.

Meselenin batini yorumu udur: Allah’tan baka sahip yoktur. Al-

lah'n bir eye sahip yapt içimse ise, sahip olduu eyden tasarruf im-

kân bulan kimsedir. Bu durumda, artna göre zekât vermesi farzdr.

Burada, geçen zaman dikkate alnmaz, çünkü insan vaktinin oludur

(ibnü’l-vakt); 11e geçmi zamann ne de gelecek zamann oludur. Bu-

nunla beraber insan gelecee niyet edip geçmi hakknda temennide bu-

lunabilir. Fakat bütün bunlar, imdiki zamanda yaplr. u halde insan,

geçmi ya da gelecek zamandan deil, imdiki zamandandr.

Dolaysyla, bu malla ilgili olarak ‘borçlunun elinde bulunduu

geçmi zaman dikkate alnmaz.’ Çünkü insan, Allah ile beraber sürekli

fetihler içindedir. (Dier görüe gelirsek) Mal sahibi, Allah’tr, dolay-

syla geçmi senelere karlk o mala zekât düer. Hz. Peygamber öyle

der: ‘Babann yerine hacca git.’ Hz. Peygamber, bir ölü yaknma ölü-

nün üzerinde kalan Ramazan orucunu yerine getirmesini emretmitir.

Burada söz konusu olan, üzerinde farz bulunup (yerine getirmezden

ölenin) kendisi adna hac yaplan veya oruç tutulan kimseye amelin

ürününün (sevap) ulatrlmasdr. Aksi halde, arya giderse onun ba-

ka bir hükmü vardr.

Bununla beraber, bir insan adna hacca gitmek veya bir amel yap-

mak, yapan kiinin bunlarn, kendisi adna yapld kimseye verdii bir

sadakadr, hakknda amel yaplan kii, ölü ya da diri olabilir. u var ki,

bakasnn amel yapmasyla yaayan kiiden sorumluluk dümez. Ameli

yapmaya gücü yetmediinde yükümlülük düer. (Ölünün veya hasta-

nn) velisi farz yerine getirdiinde, farz yerine getirenin sevabn kaza-

nr. Bu durum, sadece belirttiimiz hadise göre, hac için geçerlidir. Bu-

rada sevap, onun için alnm deildir. u var ki kendisi adna amel ya-

plan kii ölmü ve ahirete göçmü olabilir. Söz konusu kii yayorsa,

sevab alan vekil, o da Allah’tr. Onu aldnda ise, ahirette dünya da

kendisi için ileyene bunu verir.
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VASIL

Bu konuyla ilgili batn yoruma devam edersek, bir insan ‘malm

olsayd onunla iyilik yapardm’ diye temennide bulunabilir. Böyle bir

temenniye karlk, Allah kendisine amel edenin sevabn yazar. Çünkü

onun niyeti amelinden daha hayrldr. Bu nedenle, en yetkin bir ekilde

sevap verilir. Hâlbuki mal bakasnn elindedir ve kendisi hiçbir eye

sahip deildir. Temenni ettii mal meydana geldiinde ya da temenni

ettii eyden o iyiliin ameline ulamasn salayacak ksm gerçekleti-

inde ise, niyedenmi olduu o iyilii ilemesi gerekir. Bunu yapmazsa,

niyet ettii eyin sevab yazlmaz. Halbuki temenni ettii eyi kazan-

mazdan önce ölürse, niyet ettii eyin sevab kendisine yazlr. Allah

öyle buyurur:
cMallarnz ve çocuklarnz bir fitnedir .’367 Yani bunlar, id-

diann doru ve yalan olmasnda delil ortaya koymak için bir snanma-

„dr.

VASIL

Görü ayrl bulunan hususlardan bin de, kökleri sakl meyvelerin

zekât hakkndaki görü ayrldr. Baz bilginler, bu mallarn zekâtlar-

nn verileceini söylemi, baz bilginler ise zekâtlarnn verilemeyeceini

söylemi, baz bilginler ise yoksullar için saklanm olmakla -ki bu du-

rumda zekât yoktur- bizzat bir toplulua ait olmay ayrt etmitir. Bir

toplulua ait iseler, onlar için zekât vardr. Ben ise, her kimde olursa ol-

sun, belirli ya da belirsiz olarak bu mallara zekâtn farz olduunu kabul

ediyorum. Bir grubun belirlenmesi söz konusu olduunda, zekât ver-

mek onlara düer. Belirlenmeden olduunda ise, hükümdarn vekalet

yoluyla onlardan zekât almas gerekir.

Bu meselenin batn yorumu udur: Meyve, yükümlü insann ameli

demektir. Amel ise, namaz, oruç vb. gibi bütünüyle Allah için olabile-

cei gibi zekât gibi bakalarnn hakknn bulunduu ameller de olabilir.

u var ki, amel merudur. Örnek olarak, insann bir amel yapp, ‘bu,

Allah ve sizin içindir’ demesini verebiliriz. Ya da ‘benim için sen ve Al-
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lah’tan bakas yoktur
5

der. Hz. Peygamber öyle der: ‘Bu Allah ve sizin

hatrnz içindir’ diyen kimsenin ameli sizin içindir, Allah’a ait onda bir

ey yoktur.’ Sonra Hz. Peygamber bu söz sahibine öyle demeyi em-

retmitir: ‘Bu amel Allah içindir, sonra falanca içindir.’ Böylece ortaklk

bildiren balaç ifadeye katlmamtr. te bu bir yandan Allah için ol-

duu gibi ayn zamanda insanlar için yaplan bu amel, asl alkonmu

maln zekâtna benzer, Hz. Peygamberin -‘ve’ balacyla deil- ‘sonra’

edatyla ‘sonra falancamndr’ demesinin anlam budur. Bu zekâta ilave

olan, bu üründen kendisine verilecek olan kimsenin elinde kalacak k-

smdr

Böyle bir mala zekâtn dütüünü kabul etmenin batn yorumu

budur. O malda zekât bulunmad, yani o malda Halde’a ait bir hak

olmad düüncesinin batn yorumu ise, ‘O sizin içindir (yüzleriniz

içindir)’ ifadesidir. Yani, Allah’n onda herhangi bir hakk yoktur. Zekâ-

tn yoksullarn bir hakk olduunu düünen kii, batini yorumda to-

humlar saklanan meyvelerin zekâtnn efendinin yannda hapsedilip asla

azat edilmeyecek kölenin bir ameli olduunu düünmütür. öyle der:

‘Amel ilenii bakmndan Allah’a aittir. Hurilerin ve benzerlerinin de

bu amelden bir nasibi vardr.’ te bu, zekât denilen eydir. Nitekim bir

air mücahitler hakknda öyle der:

Adn kaplar açlmtr

Onlarn içinden huriler bakmaktadr

Her nerede iseniz kounuz

Ey gaziler! Acele ediniz

Önlerinizde cennetler vardr.

Orada haz veren güzeller vardr

Derler ki: Atlar koarken

Bizim mihrimiz sabr ve sebattr

Cihatta sabr ve direnç, ürün karsndaki zekâta benzer. Amelin

kuldan olmas, asln kendinde tutar. Bu durum, ‘Cinleri ve insanlar ba-

na ibadet etsinler diye yarattm:m ayetidir. Allah, onlar sadece kendisine

ibadet etsinler diye yaratt. Onlar, kendi nezdinde ‘tutulmu (hapsedil-

mi)’ kimselerdir. Sonra, Allah aacn meyvesi konumundaki amellerine



330 .
Fütûhât- Mekkiyye 4

kendisine ait bir pay bir de kula ait pay yerletirdi. Amelde Allah’a ait

pay, ihlasür ve o da ameldendir. Amel sahibi için olan hak ise, amel sa-

hibi için meydana gelecek mükâfat ve ödüldür. Bu ise, sevabn gerek-

tirdii zekâr gibidir. te bu, bilginlerin görii ayrlklaryla, asl sakla-

nan meyvelerin zekâtdr. Hidayete ulatran Allah’tr!

VASIL

. Büginlerin zekâtla ilgili görü ayrlklarndan biri de, kiralanm ye-

rin yetitirdii ürünün zekâtnn kime farz olduudur. Baz bilginler,

zekâtn ekinin sahibine farz olduunu söylemi, baz bilginler ise, zekâ-

tn toprak sahibine farz olup topra iletenin bu konuda bir yükümlü-

lüünün olmadn söylemitir. Ben ilk görüteyim. Zekât, ekin sahi-

binin yükümlülüüdür.

VASIL

Batnî Yorum

mam, müezzin, cihat eden, sadaka toplayan, ksaca ii karlnda
bir ücret alan herkes, o konuda kendisini ücretle çaltrandan haklm

alr. Kiralanan toprak ise, sorumlunun ta kendisidir. Onun çkard
eyler ise, bu nefisten ortaya çkan amellerdir. Gerçek ziraatç Haktr.

Allah öyle der: ‘Ste mi onu ekiyorsunuz, yoksa biz miyiz ziraatç?*™ Top-

ran sahibi, ari olmas yönünden Hakür. Nitekim O, ekinde ‘baarya

ulatran’ olmas bakmndan bulunur. Allah bir peygamberinin öyle

dediini bildirir:
‘Baatm sadece Allah sayesindedir

.'’370

Allah, hidayet ve baar tohumunu nefislerin toprana eker. Nefis

topra da, ekilen eye göre bir ürün yetitirir. Bu topraktan yetien

eylerde Allah’n hakk olduu gibi bir ksmnda da insann hakk var-

dr. Öyleyse, Allah’a ait olan ksm zekât diye ifade edilirken kalan ksm
ise insana aittir. Ücretle çaltrma . ise, dince geçerli bir davrantr.
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Çünkü Allah bizden nefislerimizi satn alm, sonra ‘onda bir (öür)’

karlnda bize kiralam ve öyle demitir: ‘yilik getiren kimseye on ka-

t verilir.’371 yilik, Allah’a verip O’nun da nefislerimizin topraklarnda

ektii ve bu iyi ameli bitiren iyilik deildir. Öyleyse, topran sahibi Al-

lah’tr. Ayn zamanda O, eken, kiralayan ve kiralanandr! O, zekâtn farz

olduu kimsedir ve sadakalar alandr. Allah öyle buyurur: ‘O, kullarn-

dan. tövbeyi kabul eden ve sadakalar alandr ’372 Fakat, farkl iliki ve yön-

lerle. Öyleyse Hak, veren ve alandr. O’ndan baka ilah yoktur ve

O’ndan baka fail yoktur. Söz gelii öyle olmas yönünden unu gerek-

tirirken böyle olmas yönünden ise kendisine bir ey farzdr.

Allah öyle buyurur: ‘Rabbiniz nefsine rahmeti yazmtr ’373 Baka bir

ifadeyle, vacip ve farz klmtr. Onu herhangi bir zorlayc kendisine

farz klamazd. Bilakis, kendisinden bir lütuf ve size yönelik bir ihsan

olarak, nefsine rahmeti farz klan bizzat kendisidir. simlerinin hakikat-

leriyle bize tannd gibi bu isimlerin hakikatlerine göre bütün ilahi e-

riadar sabideir. ‘De ki, hepsi Allah katndandr. Bu toplulua ne oluyor ki,

neredeyse sözü anlamyorlar?’37* Allah, bu ifadenin devamnda öyle der:

‘Sana ulaan her iyilik Allah'tan, sana ulaan her kötülük kendindendir .

3375

Kötülük, seni üzen eydir. Dolaysyla sen, kötülüün etkisinin bulun-

duu bir yersin. Kötülük, bir fiil olmas yönünden kötü diye nitelene-

mez. Her fiil, kendisini var eden ilahi bir ismin fiilidir. Bir ilahi ismin

böyle bir fiili var etmesi, kendisinden ortaya çkan bir iyiliktir. Dolay-

syla bu fiil, sadece onu kötü gören ya da kötületirdii kimsede kötü

olabilir. Bu ise, insann nefsidir. Çünkü acy ancak bulunduu kimse

bulabilir. Acnn hükmü, kendisini var edenden deil, acy duyanda or-

taya çkar. Çünkü kötülüün, öznesinde bir hükmü yoktur.

‘Sana ulaan her kötülük kendindendir ayetinin anlam budur. yi-

lik de böyle olsa bile, iyilik insanda güzel karlanr. Çünkü o, kendisini

var eden Hakk’n nezdinde de bir güzelliktir. Böylece iyilik, Allah’a iza-

fe edilir, çünkü O, kendiliinden iyilii var edendir. Bununla beraber,

var edildikten sonra bile, sende onun iyilii bulunabilir. Fakat meru
olmasnn dnda iyilik diye isimlendirilemez. Meru olmas ise, Allah

katndan olabilir. Dolaysyla iyilik ancak Allah’a izafe edilebilir.

Bu nedenle kötülüün ‘Hak yönünden iyilik olduunu’ söyledik,

çünkü Allah saknlsn diye onu açklamtr. Bununla beraber, kötülük,
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bulunduu kiiyi ya dünyada ya da ahirette üzer. Bazen bir eyi yapmak

deil, yapmamak günah olabilir. Bazen de yapmak günah olabilir. Ba-

zen iyilik bir eyi yapmak ya da yapmamak olabilir. Bir eyi yapma veya

yapmamada etkin, Hakk’n o konuda baarya erdirmesidir. Bu durum,

bir eyi yapmama eyleminin o insana ait olmas veya yapmak söz konu-

su olduunda ise kendisinden ortaya çkmas yönündendir. Kulun yü-

kümlü olduu bir eyi yapmak veya yapmamakta Allah’a ait bir hak

vardr. Hakim, söz konusu hakk Allah adna talep eder. Yapma veya

yapmamada Allah’a ait kalan bir hak bürün yönlerinden Allah’a aittir,

hiçbir yaratlmn onda bir hakk yoktur. Örnek olarak, namaz klmak

ve cezalan uygulamay verebiliriz. Bir eyi yapma veya yapmama (yü-

kümlülüünde, yani vacip ve haramda) herhangi bir yaratlma ait bir

hak bulunsa bile, onda Allah’a ait bir hak da vardr. Yaratklarn söz

konusu fiillerde bulunan haklarna örnek olarak birini dövmek, sövmek,

mal gasp etmek gibi kul haklarn verebiliriz. Allah'n hakk ise, daha

önce zikrettiimiz haklardr (bir eyin sadece Allah için yaplmas). Öte

yandan, bu eylemlerde yaratlma ait bir hale da vardr. Allah’a ait olan

hak, Allah’n yaratklarndaki bütün fiilleri demek olan zekâttr. Hakim

(ya da hükümdar), kendisini halife atad konuda Allah'n vekilidir:

Dilerse o hakk alr, dilerse hal ve maslahatn gereine göre onu brakr.

Bu konuda onun üzerinde bir sorumluluk yoktur. Hakimin bu konu-

daki tasarrufu, (ari tarafndan belirlenmi ceza anlamndaki) had bu-

lunmayan durumlarda ‘tazîr’ diye isimlendirilir. Söz gelii, hrszn eli

mutlaka kesilir (had cezas). Mal dinden alp tekrar sahibine iade et-

mise, bu durumda halcim serbesttir: Dilerse, kendisinde Allah’a ait be-

lirlenmi bir hak bulunan bu fiili nedeniyle ona tazir cezas uygular, di-

lerse tacir cezas uygulamayp ahirette hakkn dorudan almas için ii

Allah’a havale eder.

VASIL

Bilginler arasndaki görü ayrlklarndan biri de, haraç topraa

-anlama yaplm Hristiyan ve YahudilerLn elindeki toprak demektir-

haraçla (toprak vergisi) birlikte zekâtn farz olup almaddr. Baz bil-
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ginler, böyle bir toprakta örün (ürünün onda biri), yani zekâtn farz

olduu görüündedir. Baz bilginler ise, böyle bir toprak için öür veri-

lemeyecei görüündedir. Bilmelisin ki, zekât ya topram ya da tohu-

mun hakkdr. Topran hakk ise zekât farz deildir, çünkü bir eyde

iki hak bir araya gelmez. Bu iki hak, öür ve haraçtr. Topram hakk

ise, haraç topram hakk, öür ise, tohumun hakkdr. Haraç toprann

satm hususundaki görü ayrl da bilginler arasnda mehurdur.

VASIL

Batnî Yorum

Bedensel ameller ekine, beden topraa, arzu gücü ise toprak üze-

rinde hükümran olan kiiye benzer. Bu toprak eriatn hükmüne geçti-

inde -ki bu, slam’n gerektirdii ekilde amel etmek demektir- topra-

n harac, kendisini idrak sahibi yapmas bakmndan Allah’n beden

üzerindeki haklardr. Bu konu, akln alglayabilecei bir durumdur.

Dolaysyla bu toprakta Allah’a ait ‘haraç’ vardr. Nimet verilen kii ük-

rederse övülür, nimeti veren ise Allah’tr.

Bu toprak Müslüman’n eline geçebilir, baka bir ifadeyle eriat

hükmüne intikal edebilir. Bu balamda Müslümanlar iki ksmdr: Arif

olan ve arif olmayanlar. Arif, iyi amelleri bu topraa ektiinde, zekâtn

topran deil, amelin bir yükümlülüü olduunu görür ve zekâtn

amelde farz olduunu anlar. Ameldeki zekât ise, yapt amelleri (ger-

çekte) ileyene -ki Haktr- havale etmektir. Arif olmayan müslüman ise,

amelin bedensel güçlere ait olduunu düünür. Bu nedenle o güçlerin

haraç vermesi vaciptir. Dolaysyla, iki hak bir araya gelmesin diye zekât

bu kiide vacip olmaz. Çünkü arif olmayan müslüman amelini kendisi-

ne ait görür. Allah ise, hiçbir nefsi yapamad bir eyden sorumlu tut-

maz. ‘Bu onlarn ulat bilgi derecesidir.’

Bu meseledeki son sözümüze gelirsek, toprakta iki hak bir araya

gelir ve bu yadrganamaz. Çünkü topran bir sahibi vardr. Bu durum,

bakasnn kendisinde ancak sahibinin izniyle tasarruf etmesine imkân
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tanr. Öyleyse, toprakta ‘haraç’ diye isimlendirilen sahibine ait bir yü-

kümlülük vardr. Sahip topra ektiinde ise, ekilmesi veya ekilmemesi

bakmndan topran durumu deiir: Bu durumda, ekilmi olmas ba-

kmndan toprakta baka bir yükümlülük ve hak ortaya çkar. Öyleyse,

ekilmi olmas yönünden toprakta ‘öür’ vacip olurken, sahibinin elinde

bulunup sahibinin onda hüküm sahibi olmas bakmndan da haraç va-

cip olur. Meselenin batn yorumunda da bunu dikkate alrz.

VASIL

Öür topra (müslümanlara ait toprak) bir zimmînin eline geçip

zimmî o topra ekerse, baz bilginler böyle bir topraa hiçbir eyin ge-

rekmediini söylemitir. Baka bir ifadeyle, bu toprak için ne haraç ve

ne de öür verilir. Numan (Ebu Hanife) ise, öyle der: Bir zimmî öür

topran satn alrsa, toprak haraç toprana dönüür. Numan bu gö-

rüüyle adeta örün Müslümanlarn toprann bir hakk olduunu, ha-

racn ise, zimmîlerin toprann hakk olduunu düünür. Böyle düü-

nen bir bilginin, zimmînin toprann Müslümann eline geçtiinde

öür toprana dönütüünü de kabul etmesi gerekir.

Meselenin batnî yorumu udur: Akln, zat ve düüncesi yönünden

nefiste bir hükmü olduu gibi eriatn da nefiste bir hükmü ve etkisi

vardr. Akl, nefsi kendisiyle satn ald bir kuku vastasyla eriatn

elinden alabilir. Böyle bir durumda nefs eriatn suretini övdüü bir

amel ilerse acaba Allah onu kabul eder mi? Fakat bu ameller, eriatn

(belirledii) yönden deil, -eriat onlan övse bile- akim (belirledii bir)

yönden yaplmtr. Aramzdan baz kimseler, böyle birinin amelenin

kabul edileceini ve -birleyen deil-mürik ise sadece dünyada ödüllen-

dirileceini söylemitir; birleyen olursa, ameli kabul edilir ve müminin

ödülünden baka bir ekilde (ahirette) ödüllendirilir.

Mümininkinden farkl olmasna gelirsek, çünkü kyamet günü

müminin ameli karlnda iki ödülü olacaktr: Biri, eriatla amel eden

bir mümin olmas yönünden ald ödül, dieri ise o amelin güzel bir

huy ve iyilik olmas yönünden alaca ödüldür. Hz. Peygamber, cahili-

ye döneminde iyilik yapm Hizam kabilesinden Halcim müslüman ol-



Ellinci Ksm 335

duunda öyle demitir: 'Geçmite yaptn iyiliklere göre müslüman

oldun.’ Böylece Allah cahiliye dönemindeki iyilikleri karlnda onu

ödüllendirmitir, iyilik, özü gerei ödülü talep eder. man ona bititi-

inde, bu nitelik artt için ödül de ziyadeleir, çünkü onun baka bir

hakk vardr. Öyleyse, eriatn hükmü öür, akün hükmü ise haraçtr.

VASIL

Verilen zekât zayi olabilir. Baz bilginler, böyle bir durumda yü-

kümlülüün kalktm söylemiken baz bilginler, onu yerine koyunca-

ya kadar sahibinin borçlu olduunu ileri sürmütür. Baz bilginler ise,

malndan çkarmas mümkün olduktan sonra zekât maldan çkarmak

ile vacip olduu ve imkân bulduu ilk anda zekât çkarmay ayrt et-

mitir. Baz bilginler, zekât ödeme imkân bulduktan birkaç gün sonra

verip (zayi olmusa) ödenecei; vacip olur olmaz ödenmise ve kay-

bolma ar deilse, ödenmeyecei görüündedir. Baz bilginler ise, ço-

unluu zayi olmusa ödeneceini söylemitir ki, ben de bu görüte-

yim. Zayi olan ksm ar deilse, verilen zekât kalan temizler. Baz

bilginler ise, kaybolan maln (zekât deil) maln bütününden saylaca

görüündedir. Bu durumda, yoksullar ve mal sahibi, anamaldaki paylan

ölçüsünde kalan malda ortaktr. Bu durum, aralarnda ortak maln bir

ksmnn kaybolduu iki ortaa benzer. Bu iki ortak, geride kalan mal-

da daha önceki ortaklk ölçüsünde ortaktr.

Öyleyse bu konuda be görü vardr: Birincisi, zayi olan zekâtn

genel olarak tazmin edilmeyeceidir. kincisi, genel olarak tazmin edile-

ceidir. Üçüncüsü, zayi olan miktar arysa tazmin edilip böyle olmaz-

sa tazmin edilmeyeceidir. Dördüncü görü ise, zayi olan miktar ar
olursa tazmin edilip böyle olmazsa kalan ksmn zekâtnn verileceidir.

Beinci görü ise, yoksul ve mal sahibinin kalan malda ortak olmasdr.

Zekât farz olup zekât verme imkân bulmadan önce maln bir ks-

m kaybolursa, bir görüe göre kalann zekât verilir. Baz bilginler ise,

yoksul ve mal sahibinin durumunun, mallarnn bir ksmn kaybeden

ortaklara benzediini ileri sürmütür. Zekât vacip olup zekât verme im-

kân olduunda ve maln bir ksm kaybolduunda ise, bütün bilginle-
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rin görü birliiyle zekât telafi edilir. En iyisini Allah bilir! Zekâtn farz

olmasnn zekât memurunun bulunmas ve bir yln geçmesi artna

bal olduunu düünenlere göre, ayakl hayvanlarda durum farkldr.

Son görü, Malik’in görüüdür.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Hikmeti ehli olmayanlara verme-

yiniz, yoksa hikmete zulmedersiniz. Hikmeti ehlinden de saknmaynz,

yoksa onlara zulüm yapm olursunuz.’ Hikmeti ‘infak etmek’, onun

zekâtdr. Zekâtn verilmesi gerekli bir ehli olduu gibi hikmetin de bir

ehli vardr. Hikmeti ehli olduunu zannettiin (fakat) ehli olmayana

verdiinde, hiç kukusuz, hikmet zayi olmu demektir. Bu durum,

maldan çkardktan sonra zekâtn zayi olup sahibine ulamayna ben-

zer. Bu durumda, kii zayi ettii eyi ödemelidir. Çünkü o, hikmetin

kendisinde zayi olacam örenme hususunda srarl davranmayarak,

ihmalkâr davranmtr. Bu durumda, hikmeti yerli yerine koymak için

onu bir daha ‘çkarmas’ gerekir.

Bu konuda iki ortan durumu ise, daha önce ifade edildii gibidir.

Çünkü hikmet taycs, zanmyla hareket ederek, ehli olmayana hikmeti

verirse onu zayi etmi saylr. Hikmetin verildii insan hikmete ehil de-

ilse, onda da hikmet kaybolmutur. Hikmeti zayi eden böyle bir insan,

hikmetin hakknn bir ksmn zayi etmi demektir. Dolaysyla, hikmeti

ehli olmayana veren kiinin yitirdii ksm telafi etmesi gerekir. Bunu
ise, kendisinde hikmetin zayi olduu kimsenin durumuna bakarak ona

yarar bir tarzda konumakla yapabilir. Bu sayede, hikmete ehil olma-

yan kii de, hikmet sahibinin yardmyla ona ehil hale gelir. Söz konusu

kii, zayi olan ille hikmeti eksik anlad ölçüde dierinin hakkn da zayi

eder.

Dier konulardaki görü ayrlklarnn durumu da, batn yorum

bakmndan birdir. Öyleyse, Hz. Peygamberin ‘Sorulan eyin cevabn
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gizleyen kimseyi Allah atee koyar’ hadisinin genel olduunu kabul

eden kii, genel olarak yitirilmi eyin telafi edilmeyeceini düünür.

Hz. Peygamberin ‘hikmeti ehlinden bakasna verip ona zulmetmeyin’

hadisini benimseyen ise, genel olarak tazmini kabul eder. Hikmetin

tazmin edilmesi ise, soru soran kiiye yarar bir ekilde verilmesidir.

Gerçekte ise, verilen yant doru olmayabilir. Örnek olarak, mekânda

bulunmak özelliiyle nitelenmeyen hakknda mekânda bulunmak ek-

lindeki bir cevab (Hz. Peygamber’i ‘Allah nerededir’ sorusuna cariye-

nin verdii ‘Göktedir’ cevabm onaylamasn) verebiliriz.

Birinci cevaptan o vakitte o meseleyle ilgili soru sorann halinin ge-

rei olan cevaba dönen kii, verilen cevabn kalan temizleyeceini dü-

ünür. Bu durumda, giden ve kaybolan eyin hükmü, üzerinden yl

geçmeden kaybolan maln hükmü gibidir. Baz bilginlere göre ise, soru

sorann haline baklmaldr. Bu yaplmazsa, arya kaçlm demektir.

nsan soru sorann haline bakp onun (hikmet sahibine olan) benzerlii

nedeniyle hikmete ehil olduunu zannederek yanlabilir ve tefrite kaç-

maz. Böyle bir insan, ‘tefrite kaçarsa telafi eder, tefrite kaçmazsa tazmin

etmez' diyen kiiye benzer. Beinci görü ise, ortaklarla ilgili zikredil-

miti.

Bilgin, insanlarn muhtaç olduu bilgisinin onlar adna kendisinde

bir emanet olduuna inanmaldr. Dolaysyla bilginin bilgisindeki yet-

kisi, emanetçinin emanetteki hükmü gibidir. Ya da bilgin, bilgisinin in-

sanlarn kendisindeki bir alaca olduuna inanmaldr. Bu durumda,

bilgili kii borçlu insana benzer. Emanet, borç ve kaybolmann hükmü

malumdur. Böylece, herkese o tarzlara göre hareket eder. Allah en iyi-

sini bilir!

VASIL

Zekât Farz Olmadan Önce Ölenin Durumu

Baz bilginler, bu durumda zekâtn ana malndan verileceini, baz

bilginler ise vasiyet ederse üçte birlik bölümünden verileceini, aksi
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halde sorumluluu olmadn söylemitir. Böyle düünenlerin bir ks-

m, maln üçte biri kstl kalrsa, dier bölümden verileceini, baz bil-

ginler ise, verilmeyecei görüündedir.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Allah yolunun ehli olan bir adama Allah hakkndaki bilgi verilir.

Daha önce, bilginin zekâtnn onu öretmek olduunu belirtmitik.

Dürüst ve (bilgiye) susam bir mürit gelip bir soru sorarsa, bu soru,

sorulan konuda bilenin öretmesinin farz olduu vakittir. Bu durum,

sene artnn ve nisap miktarnn tamamlanmasyla zekâtn farz olmas-
A

na benzer. Alim sorulan konuda bildiini öretmezse, Allah o meseleyi

bilenden çekip alr ve o konuyu bilmeyen birine döner; o meselenin ce-

vabn bilgisinin içinde arar, fakat bulamaz. te bu, zekât farz olduktan

sonra yükümlünün ölümüdür. Çünkü bilgisizlik ölüm demektir. Allah

öyle buyurur: ‘Ölüyken hayat verdiimiz kimse...
m7 Ya da, bilgiye layk

olana öretmek zorundaki âlim, (ona deil de) bilgiye ehil olmayana

öretir. Bu da, hikmete ehil olan kiideki ehliyeti bilmedii için, âlimin

ölümü demektir. Bu bilgisizlik nedeniyle hikmeti ehli olmayana vermi-

tir.

Öncelikle, dürüst müride bilgi hsan edilir. Fakat âlm, bakasnn
ona örettiini duymaldr. Ya da, daha önce bu âlimin kendisine ö-
rettii kiiden o meseleyi örenir. Bu durumda, artk kendisini bilmiyor

olsa bile, söz konusu mesele ilk bilenin mizannda bulunur. te bu

‘onun adna ödenir ve ana malndan (zekât) çkarlr3

ifadesinin anlam-

dr. Bu âlim, müride mazeret belirterek hatasn ve günahn itiraf eder-

se, Allah o bilgiyi, örenmek isteyen kimseye açar. Âlimin hatasn itiraf

etmesi, vasiyet eden kimseye benzer. Zekâtn maln üçte birinden ve-

rilmesine gelirsek, hasta malnn sadece üçte birine sahiptir. Bu durum-

da, zekât adeta sahip olduu eye farzdr. Ayn ekilde, bu âlim dc o

durumda sadece mazeret belirtebilir. Sahip olmad dier iki üçte bir-

lik ksm da (öretim karlnda müridin kendisine duyaca) minnet-
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tir. Bu olaydan sonra, öretimde ona bir minnet duyulamayaca gibi o

meseleyi unutmu olaca için öretmek (veya zekât) ona farz deildir.

Ksaca, böyle bir insan yapt hatadan dolay tövbesini yenileyip Allah

ile kendisi arasndaki ilikide Allah’tan mafiret dilemelidir. Çünkü Al-

lah tövbe edenleri sever.

VASIL

Sadaka Farz Olduktan Sonra Satlan Mal Hakkndaki Görü
Ayrl

Baz bilginlere göre, böyle bir durumda sadaka memuru, zekât ay-

n maldan alr ve müteri maln kymetini satcya öder. Bir grup ise, sa-

tmn geçersiz olduu görüündedir. Bir grup ise, müterinin alverii

geçerli sayma ya da reddetme özgürlüüme sahip olduu görüündedir.

Öür ise, meyveden ya da zekâtn farz olduu tohumdan alnr. mam
Malik zekâtn satana farz olduu görüündedir ki, ben de bu görüte-

yim.

VASIL

/ • 1

Batnî Yorum

Allah öyle buyurur: ‘Onu tezkiye eden kurtulua ermitir .

1378 Kaste-

dilen nefistir, çünkü Allah nefsi zekâtn farz olduu bir mala dönütür-

mütür. Kula ise, nefsinin zekâtn vermesi emredilmitir. Allah ‘mü-

minlerden nefislerini satn almtr.’

Baz müminler, zekât kendilerine farz olduktan sonra nefislerini Al-

lah’a satmtr, çünkü kul iman ettiinde, nefsinin zekâtn vermek zo-

rundadr. Böylece zekât farz olduktan sonra nefsini Allah’a satar. Zekât

ya maln kendisindedir ya da aym mala sahip olann yükümlülüünde-
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dir. Zekât yükümlünün sorumluluunda ise, satan kiinin zekât vermesi

farzdr. Malda ise, mal satn alan' kii zekân ödemek zorundadr. Böy-

lece müteri zekât maldan çkarr ve deeri satana döner. Zekât, satana

farz ise, mal sahibi elinde kalan maldan zekât miktarn verir. Bu du-

rum, müritlerinin nefislerine sahip olan bir mürit-eyhe benzer. eyh,

Allah’a satmazdan önce onlarn nefislerinden üzerine farz olduu kadar

zekât verir. Çünkü zekât onun nefsine vacip olmu, yannda bulunan

müritlerin nefislerinin zekât da onun adna bu zekâtu yerini almtr.

Bu eyh (böyle bir durumda) alveriin bozulacam kabul edenlerden

ise, zekâtn verinceye kadar alveriine döner. Ru durumda, onlar Al-

lah’a satar. Müterinin alverii geçerli saymak ya da bozmak hakkn

kabul edenlerden ise, bu durum Allah’a kalr: Dilerse kabul eder ve ze-

kâtn verir, dilerse onu satana döndürür ve böylece zekâtn verir.

VASIL

Hibe Maln Zekât

Bilginlerin görü ayrlklarndan biri de, hibe maln zekât hakkn-

dadr.

Meselenin yorumu udur: Ba yaplan kii, serbesttir: Dilerse hi-

beyi kabul eder. Bu durumda, hibede bulunan hakk bilmi ve o hakk

sahibine ulatrm, kalan ise elinde tutmutur. Dilerse, zekâtn farz ol-

duu miktar ödesin diye satana iade eder. Kendisine hibe edilen kimse,

Haktr. Bu nefisten zekât vermesi gerekenler ise, kendilerinden cennet

istenenlerdir. Acaba bu, müminin nefsinden kendileri adna bir hak mi-

dir, deil midir?

Ellinci ksm tamamland, ou elli birinci ksm takip edecektir.
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Rahman ve Rallim Olan Allah’n adyla

VASIL

Zekât Vermeyenin ve Vacip Olduunu nkâr Edenin

Hükmü

Ebu Bekir es-Sddîk zekât vermeyenin dinden dönen hükmünde

olduunu düünerek onlarla savam ve zürriyeüerini klçtan geçirmi-

tir. Ömer b. el-Hattab ise bu konuda Ebu Bekir’e kar çkarak, sava-

lan kimselerden köle yaplanlar azat etmitir. Çounluk Hz. Ömer’in

görüünü benimsemi, bir grup ise, farz olduunu inkâr erse bile, her-

hangi bir farz yerine getirmeyenin kâfir olaca görüüne varmtr.

VASIL

Meselenin Batnî Yorumu

Bilmelisin ki müminin cam, cennederin paydr. Onlardan kendi-

sinde bulunan hak, zekâttr. Geride kalan ksm ise, Allah’a aittir. Bu

ise, satmn geçerli olduu ksmdr. Allah yolunun muhakkiklerinden

bir grup hu görüe varmtr. Runn nedeni, nefislerine zekâtn farz ol-

duu snflarn çokluudur. Cennette müminin nefsinden hak ettiklerini

-ki o zekâttr- isteyen bir takm snflar vardr. Kökler, müminden ken-
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diine yerlemesini isterken eler (huriler), müminden muhtaç olduklar

eyi isterler, insann sorumlu sekiz organna zekât farz olduu gibi,

baka bir yönden, onlarn zekât almayla da bir ilikileri vardr. Böylece

cennette bulunanlar, kendilerine layk olduu tarzda, onlara bölütürü-

len eylerin yerini alr.

Vacip olduunu kabul ettii halde, bu snflardan herhangi birine

nefsi üzerindeki zekât vermeyen kimse, kâfir deil, zalimdir. Namaz

ise, özel olarak farkldr. Namazda ise durum farkldr, çünkü namaz

terk eden kii kâfirdir. Çünkü eriat sadece terk etmek eylemiyle onu

kâfir diye isimlendirdi. eriatn burada neyi amaçladm bilmiyorum.

Zekât vermeyen ise, üzerinde bulunan bakasnn hakkn engelledii

için sadece zalimdir.

Allah izin verirse, bundan sonra zekâtn vacip olduu eyleri zikre-

deceim. Allah hakk söyler ve doru yola ulatrr.

VASIL

Zekât Hangi Mallara Farzdr?

Bilginler, zekâtn türeyenlerle snrl sekiz eye vacip olduunda

görü birliine varmtr. Türeyenler maden, bitkiler ve canllardr

(hayvanat). Madenler altn ve gümü; bitkiler tohum, buday ve hur-

ma; hayvanlar ise deve, inek ve koyundur. Üzerinde görü birliine va-

rlanlar bu snflardr ve bize göre doru olan da budur. Kuru üzümde

ise görü ayrl vardr.

Meselenin batm yorumu udur: Zekât insann sekiz organma farz-

dr: Göz, kulak, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp. Bu organlarn

her birinin ahirette Allah’n kendisiyle kulu sorumlu tutaca vacip bir

sadakas vardr. Gönüllü sadakaya gelirsek, insann her bir damarnda

bir sadaka vardr. Hz. Peygamber, ‘nsann her damarna (sülamî) sa-

daka düer* demitir. Sülamî, avucun dndaki damarlardr. Her tespih

bir sadakadr, her tehlil (La-ilâhe illallah) bir sadaka olduu gibi hamd

ü senalar ve tekbirler de sadakadr. Öyleyse, bu organlardaki zekât, bu
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sekiz organa farz klnm Allah hakkdr. Allah onu altn ve zikrettii-

miz dier sekiz eyde de farz klmtr. Bunlar, görü birliiyle zekâtn

farz olduu ksmlardr. Böylece müminin Allah’n her organdaki hak-

km eda etmesi gerekmitir.

Gözün zekât, 'Allah’n ona farz kld yükümlülüklerdir. Bunlara

örnek olarak, harama bakmamak, Allah nezdine yaklamaya sebep ola-

cak eylere bakmay verebiliriz. Örnek olarak, Kur'an- Kerim sayfasna

bakmak, âlimin yüzüne bakmak, aile, çocuk ve benzerleri gibi kendisine

bakmakla mutlu olunan kimselerin yüzüne bakmak, yannda bulundu-

unda Kabe’ye bakmay verebiliriz. Bir rivayette, Kabe’ye baka kiiye

her gün yirmi rahmet, onu tavaf edene ise altm rahmet verilecei bil-

dirilir. Gereken yerde kullanma veya gerekli olmayan yerde geri çekme-

de insann sorumlu bütün organlarna böyle bakabiliriz.

BEYAN VE AÇIKLAMA

Bilmelisin ki, bu mal snflar daha önce ifade ettiimiz gibi unsur-

lardan meydana gelen türeyenleri içerir. Bunlar maden, bitkiler ve hay-

vand (canl) ve dördüncü bir smf yoktur. Allah, türeyenlerin her bir

cinsine kendisini temizleyecek zekât farz klmtr. Böylece her tür, sa-

hip olmak duygusuyla insanda meydana gelen iddiadan temizlenir.

Çünkü türde asl olan ey, genel anlamda Allah’n mülkü olmas yö-

nünden temizliktir. Eyann kendisinden ortaya çkt asl el-Kuddûs

ismidir. el-Kuddûs, özü gerei yaratlmlarn kirlerinden temiz olan

demektir. Dta ortaya çktklarnda ise, sahiplik yoluyla insanlarn iddi-

alar eyada meydana gelmitir. Bu durumda ise onlara, yaratclarndan

bakasna ait saylmakla aslî temizliklerini ortadan kaldran bir kir bu-

lamtr. Bu asli temizlik, bakasnn sahipliinden kaynaklanan bu ge-

çici kirlenmeye manz kalmazdan önce, yaratclarna izafe edilmeleriyle

kazanlmt. Zaten yaratlm olmak, kir olarak yeterli deil midir?

Söz konusu türlerin kendiliklerinde bir tasarruflar yoktur. Bu ne-

denle Allah, onlarn sahiplerine zekât farz klm, bunu da onlarn te-

mizlii yapmtr. Allah, onlarda kendi emrinden bir pay belirlemitir.
i

Bu pay, ilk sahiplerine nispet edilsinler diye Allah’a döner. Böylece, te-
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mizlik kazanrlar. Çünkü Allah zekât mallarn temizlenilesi sayd. Ba-

tnî yorumda da durum böyledir. Çünkü bu sorumlu uzuvlar, aslnda

temizdir. Çünkü onlar ilk yaratllar üzerinde bulunur ve bu temizlik

ve itidal onlarda kaybolmaz. Dikkat ediniz! Kyamet günü organlarn

ahitlii istenecek ve asldaki temizlikleri ve itidalleri nedeniyle bu ta-

nklklar kabul edilecektir. Çünkü eyada asl olan adalettir (itidal ve

temizlik). Çünkü onlar, temiz bir asldan meydana gelmitir. Kirlenme

ise, geçicidir. Allah öyle buyurur: ‘Kulak, göz ve kalp, hepsi sorumlu ola-

caktr .'
379 Baka bir ayette ise

cO gün dilleri, elleri ve ayaklan aleyhlerine

ahitlik eder
,m

,
baka bir ayette ise,

c
Derilerine “niçin aleyhimize ahitlik

ediyorsunuz” derler

'

m buyrulur. Baka bir ayette ise
£Kulaklarnzn ve

gözlerinizin ya da derilerinizin aleyhinize tanklk etmesinden niçin korku-

yorsunuz?
,3W

denilir. Bürün bunlar, bizdeki her bir parçann temiz, adil,

beenilen bir tank olduunu Allah’n bize bildirmesidir. Bu, bizim için

en hayrl müjdedir. Fakat insanlarn çou buradaki hayr ve iyilii bil-

mez. Çünkü i böyle olunca, var yerinin hayra olmas umulur. Kul

cehenneme girse de durum böyledir. Çünkü Allah zorlanan-bask altn-

daki insana azap etmeyecek kadar yüce, büyük ve adildir. Nitekim Allah

‘Kalbi imanla mutmain iken günaha zorlanan kimse
’383

demitir.

eriatta zorlanan kimsenin hükmü sabit olduu gibi bilginlerin gö-

rü ayrlna dütükleri zorlanamn tanmyla görü birliine vardklar

tanm bellidir. Zorlandklarnda görü birliine varlanlarn organlar,

hiç kukusuz, kendilerini yöneten ve onlara egemen olan nefsin lehinde

tanklk eder. Nefs, Allah katnda (hükümlerine uymakla) yükümlü ve

organlarndan sorumlu olan eydir. O, duyu ve güçlerle irtibatldr ve

bu cisimsel, doal, adü, arnm, raz olunmu ve kendi sözünü dinle-

yen bu araçlardan ayrlmas söz konusu deildir. Dolaysyla nefsin aza-

b, ancak bu cisimlere azap etmek vastasyla gerçekleebilir, Onlar,

hayvani ruh kendilerine nüfuz ettii için, duyulur-maddi aclar hisse-

den eylerdir. Nefsin çektii azap, tasalar, endieler, vehimlerin baskn

gelmesi, kötü düünceler; (bir hükümdar olarak) raiyesinde (güçler ve

duyular) görüp duyumsad üzüntüler ve onlara ilien bakalamalar-

dan (kirlenmeler) kaynaklanr. Her snf, kendisine yaraan bir azapla

azap görür. Allah ise, iman etmeleri nedeniyle, sonuçta hepsinin mutlu-

lua varacaklarn bildirmitir, çünkü zorlanan kimse zorland konuda

cezalandrlmaz.
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Organlara azap edilmesinin nedeni ise, karlatklar eylerde canl

olmalar bakmndan hazz duyumsamalardr. Onlarn bu noktadaki

durumu, zorla zina ettirilen kimsenin durumuna benzer ki, bu konuda

görü ayrl vardr. Nefs ise, organlar arzu ettii eyi ilemedii sürece

sadece düüncesi nedeniyle cezalandrlmaz. Hayvani nefs, bir açdan

mecbur olsa bile, özü gerei yardmcdr. Dolaysyla nefisler sadece bu

araçlar vastasyla bir ey yapabilecei gibi araçlar da fiillerinde nefsani

gayelerle hareket eder. Bu nedenle, davran (nefs ve araçlarnn) top-

lamla ortaya çka gibi azap da toplama bal olmutur. in sonunda

ise, araçlarn adaleti (itidali) müminleri mudlua ulatrr ve duyusal

azap ortadan kalkar.

Sonra, ‘düündüü eyi nefisten gideren eriatn hükmü’ hükme-

der. Bu durumda, müminden manevi azap da düer. Dolaysyla ina-

nanlardan hiç kimseye manevi ya da duyusal azap kalmaz. lenen

amelden haz alan düünen ve alglayan-hayvani nefsin çekecei azap,

dünya hayatnda alnan hazzn süresi kadardr -zevk günleri ise pek k-

sadr-. Bununla beraber, amelin zamanyla örtüen zaman ksadr, çün-

kü ‘arzularn nefesleri uzundur.’ Ac çekenlere gece ne kadar uzun gelir-

se ayn gece haz ve nimet sahiplerine de o kadar ksa gelir! O halde, s-

knt vakti sahibine uzun gelirken rahatlk vakti ise pek ksa gelir.

AÇIKLAMA

Bilmelisin ki, zekâtn bir nisab ve senesi vardr. Baka bir ifadeyle,

zamanda ve miktarda' bir ölçüsü vardr. Organlarn zekâtnn batn yo-

rumu da böyledir. Organlarn da, zaman ve miktarda bir ölçüleri var-

dr. Nisap miktar, (söz gelii) gözün ikinci baka ulamasdr (sorum-

luluk bu esnada balar), çünkü ancak ikinci bak kad olabilir. Duy-

mann nisab, ikinci duymaya ulamasdr. Bütün uzuvlarda nisap, kin-

ciye (eyleme) ulamaktr. Bunun nedeni, kastn ikinci aamada gerçek-

lemesidir. Zamansal ölçü de, ona elik eder. imdi ise, bu konuyla ilgi-

li hususlar Allah’n düünceye ulatrd ölçüde mesele mesele zikrede-

lim. Baarya ulatran Allah'tr ve O, dosdoru yola iletendir.
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VASIL

Süs Eyasnn Zekât

Bilginler, süs eyasnn zekât hakknda görü ayrlna dümü,
baz bilginler onda zekât bulunmadn, baz bilginler ise zekât bulun-

duunu söylemitir.

Meselenin batn yorumu udur: Söz konusu olan eyler, süslen-

mek için kullanlan eyadr. Süslenmek emredilmitir. Allah ‘Ey Âdemo-

ullarü Mesdilere girerken süslerinizi alnz084 buyurur. Baka bir. ayette

ise, ‘kullar için çkard zîneti yasaklayan kimdir ?’385 buyurur. Böylece

Allah zineti dünyaya ya da eytana deil, kendisine izafe etmitir. Ze-

kât, Allah’n hakkdr. Allah’a izafe edilen bir eyde Allah’a ait hak ola-

maz-, çünkü tümü Allah’ndr. Dolaysyla, Allah’n zînetinde zekât yok-

tur.

Zînet eyasn dünya hayatnn süsü sayan ve onu Allah’n

zînetinden soyutlayan kimseye zekât farzdr. Bu durumda zekât, insann

Allah adma zînet eyasnda bir pay belirlemesidir. Bu pay sayesinde

kendisine izafe ettii ksm hayat bulur, arnr ve temizlenir. Nitekim

Allah insana Allah’tan yardm isteyip kendisini yapmakla yükümlü tut-

tuu fiillerinde Allah’tan yardm istemeyi emretti. (Gerçekte) Fail, in-

sanlar deil, Allah’tr. Ayn ekilde, dünya hayatnn zînetindeki -ki o da

Allah’n kullar için çkard zînetidir- zekâtn da böyle saylmas gere-

kir. Böylece bilginler, süs eyasmda olduu gibi, (kendilerine izafe et-

tikleri) zînet eyasmda da zekât farz klmlardr.

VASIL

Atlarn Zekât

Bilginler, atlar hakknda görü ayrlna dümütür. Çounluk,

onlara zekât dümedii görüündedir. Baz bilginler ise, ‘aim’ oldukla-
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rnda, yani döl verdikleri, baka bir ifadeyle erkek-dii olduklarnda

kendilerine zekât düeceini ileri sürmütür.

VASIL

Batnî Yorum

Bu ve benzeri hayvan türü, ‘Allah’n zîneti’ içinde yer alr. Allah

öyle buyurur: ‘At, katr ve eei binmeniz için ve zinet olarak yaratt

Bunlar, Allah’n kullar için çkard zînetinin bir ksmdr. Sonra, at

‘savama’ özelliine sahip bir hayvandr. Dolaysyla at, Allah yolunda

üzerinde cihat edilen en yararl hayvandr. Onda baskn olan özellik, Al-

lah’a aidiyettir. Dolaysyla, atta AUah’a ait bir hak yoktur, çünkü onun

tümü Allah’ndr.

Nefsin binei bedendir. Beden, mizaç ve doalarnn (unsurlar) bi-

leiminde mümin-temiz nefsin kendisinden istedii Allah’a itaate yö-

nelmek, Allah’n emrine kar çkmamak gibi bir durumdaysa, Allah’a

ait demektir. Bu durumda, bütünü Allah’a ait olduu için kendisinde

Allah’a ait hak olmaz. Beden bazen buna imkân veren, bazen ise kendi-

sindeki bir bozulduk nedeniyle buna imkân vermeyecek bir durumday-

sa, Allah’a itaatte imkân vermedii hususta nefsin bedeni reddetmesi,

ondaki zekât saylr. Bu durum, namaz klmak isteyip organlarnda bir

tembellik ve krklk hisseden kimseye benzer. Tembellik ve krldk ne-

deniyle, namaz klmak istedii halde namazdan geri kalr. O vakitte ze-

kât vermek, namaz klmak ve tembellik nedeniyle onu brakmamaktr.

Namaz, bu vakitte batm yorumuyla ‘dourgan’ ve nesil edinebilir

hükmündedir. Çünkü ‘namazda diiler ve erkekler vardr.’ Baka bir

ifadeyle, akl kaynakl düüncelerle nefs kaynakl düünceler vardr.
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VASIL

Dourgan Deve, nek ve Koyunlar

Baz bilginler, dourgan olsun ya da olmasn, hepsinde zekâtn farz

olduu görüündeyken çounluk bu üç tür içinde dourgan olmayan-

larda zekât bulunmad görüündedir.

Bölümün batmî yorumu udur: ‘Dourganlk’, bütün mübah fiil-

ler, dourgan olmayan ise mübahn dndaki fiillerdir. Dourganda

zekât bulunduunu söyleyen kii unu düünmütür: Mübaha gaflet e-

lik ettii için, insann mübah ilerken ari onu mübah yapt için

mübah olduunun farknda olmas vaciptir. ari o fiili mübah sayma-

sayd, insan onu yapamazd. Böyle bir bak, mübah fiilin zekâtdr.

Dourgan olmayana gelirsek, onda zekât yoktur. Çünkü bu fiil, bütü-

nüyle, vacip, mendup, haram ya da mekruh olmayla belirlenmi fiiller-

dir. Dolaysyla, bu fiillerde kul genel olarak muhayyer deildir. Bütün

bunlar, Allah’a aittir ve Allah’a ait bir eyde zekât olamaz, çünkü zekât

Allah’a ait bir haktr ve bütün bunlar Allah’ndr.

Baz arkadalarmz, mendup ve mekruhu mübaha katarak bunlar-

daki zekât da mübahla bir saymtr. Baka bir grup ise, bunlarn

mübah gibi olmadn söylemitir. Çünkü bu fiillerde vacip ve harama

benzeyen yönler bulunduu gibi mübaha benzeyen yön de vardr. n-

sann içinde bulunduu hal, iki baktan birini dierine hakim klmak

eklinde ise, haram veya helalle ilgili hükmü içinde bulunduu duruma

göre verilir. Bu ise, belli bir vakitte mübaha, baka bir vakitte ise farz ya

da harama katmay düünmekle gerçekleir. Buradaki benzerlik yönü

udur: Dourgan hayvan, bir mülk olduu gibi dourgan olmayan da

bir mülktür. Dolaysyla, her ikisini birletiren ey sahipli olmaktr. Fa-

kat dourgan olmayann mülkiyeti daha sabittir. Bunun nedeni sahibi-

nin kendisiyle ilgilenmesi ve ona zaman ayrmasdr. Dourgaj olan

ise, bir mülk olsa bile, böyle degüdir. Mendup ve mekruh fiiller ae böy-

ledir. Bunlar, yapp yapmamanm serbest olduu ve bu nedenle mübaha

henzeyen fiillerdir. Mekruh ve mendup, ayn zamanda, yaplmas ya da

yaplmamas nedeniyle insann ödüllendirildii fiillerdir. Bu durumda
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ise, farz ve harama benzerler. Bize göre, bilginlerin en doru yorumu

budur.

Hepsinde zekâtm bulunduunu kabul eden kii ise, dourgan ol-

sun ya da olmasn, hepsinde zekâtm farz olduunu kabul etmi demek-

tir. Çünkü kuldan meydana gelen fiiller, ilahi bir nispet yönünden kulla

iliklendirlir. Bununla beraber, delil bunun zddn gerektirir. Bu ne-

denle, bütün fiillerde yaratlma dönük bir nispet bulunduu için zekât

onlarda farz olmutur, insann bütün fiillerindeki zekât, kendisinden

meydana gelen her eyin kaza ve kaderle olduunun farkna varmasdr.

Bir fiile balarken, tam bir müahede ve huzur ile bunu akimda tutmal-

sn! Bu ölçü, senenin tamamlanmasyla gerçekleen zekâtm zaman gi-

bidir. Allah’a irca edilmesi mümkün olan bu fiilin miktar ise, o fiilin

nisabdr. te Allah’ bilenlerin mezhebi budur. Çünkü bütün fiiller bir

açdan Allah’a ait iken baka bir açdan da kula izafe edilir. Dolaysyla

bir i Allah’ dierinden alkoymad gibi onlar da bir yön dierinden

perdelemez.

VASIL

Tohumlularn Zekât

Bilginler, üç tür hakknda görü birliine vardktan sonra, baz ko :

nularda görü ayrlna dümülerdir. Onlarn bir bsm, zekât sadece

bu üç türde kabul etmitir. Bir bsm, kesilip saklanan bitkilerde zekâtn

bulunduunu söylemitir. Bir bsm ise, topraktan yetien her eye ze-

kâtn dütüünü söylemitir. Ot, diken ve kam bunun dndadr.

‘Bitki’nin batini yorumu udur: Bu tür, kalbe özgüdür, çünkü kalp

düünce bitkilerinin yeridir. Düüncelerin hükmü oradan organlara ya-

ylr. O halde, kalpte yetien ve varl beden toprann dnda görü-
i

len her düünceye zekât düer. Bunun nedeni kendisinden ortaya çkan

davranlar gören kimselerin bu davrann ona ait olduuyla ilgili ta-

nkldr. Dolaysyla onu tezbye etmesi (kendisinden uzaklatrmas)

ve Allah’a döndürmesi gerekir. O eyin zekât budur.
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Gözükmeyen bir ey söz konusu olduunda ise, u ihtimaller var-

dr: Ya sahibinin kalbinde yetien ey yetimitir. Bu durumda (sorula-

cak soru udur): Acaba o, Allah’ o üründe ya da öncesinde görenlerden

midir, deil midir? Bu snftan ise, (ortaya çkan ürün) Allah’a ait oldu-

u için, kendisine zekât dümez. Ondan dolay Allah’ daha sonra gö-

renlerden ise, bu ödenmi olan zekâtn ta kendisidir. Herhangi bir e-

kilde Allah’ görmez ise, Allah’ bilenlere göre zekât kendisine farz olur.

Sûfi fakihlere göre ise, ona zekât dümez. Çünkü ari, ‘fiili gerçeklein-

ceye kadar düünceyi dikkate almamtr.’ Böyle bir bitki (yani kalbe

gelen akl veya nefs kaynakl düünce), cezalandrlmay gerektirmedii

gibi zekât vermeyi de gerektirmez.

Söz konusu ‘bitkiler’ nefsin beslenmesini salayan düüncelerden

ise, kendilerinde nefsin hazz bulunduu için zekât verilmesi gerekir.

Nefsin hazz (dorudan deil de) dolayl olarak bulunursa, zekât farz

deildir. Çünkü böyle bir eyin gdas, (gerçekte) her eyin kendisiyle

ayakta durduu (ve bilfiil var olduu) Allah’tr. Sehl b. Abdullah’a ‘G-

da nedir?’ diye sorulmu, o da ‘Allah'tr’ diye cevap vermitir. Bunun

üzerine ‘Biz sana bedenlerin gdasn sorduk’ denildiinde, yine ‘Al-

lah’tr’ diye cevap vermitir. Bu konuda srar edildiinde öyle demi:

‘Bedenlerinizden size ne! Mekân sahibine ve yapcsna brakn: onu di-

lerse imar eder, dilerse tahrip eder.’

VASIL

Nisap Miktarnn Batnî Yorumu

Sorumlu organlardaki nisap, her organn birinci (eyleminden)

kinciye geçmesi demektir (ilk baktan ikinci baka geçmek gibi). Fa-

kat burada affedilen birinciden söz ediyoruz, yoksa mendup olan birin-

ciden deil. Affedilen birinci (eyleme) zekât dümez, çünkü o Allah’a

aittir. kincisi ise sana aittir ve ona zekât düer. Bu, ilk bakta, ilk din-

lemede, ilk konumada ya da ilk tutmada ya da ilk yürümede ya da ilk

düüncede olabilir. Dolaysyla her uzvun kastsz hareketine ‘zekât

dümez.’ Birinciyi takip eden ikinci hareket ise, hiç kukusuz, nefs kay-
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nakli bir amaçtan meydana gelir. Dolaysyla ona ‘zekât’ düer, yani o

hareketin ‘temizlenmesi’ farzdr. Bir hareketteki zekât, o davrantan

tövbe etmektir. Böylece tövbe nedeniyle temizlik bakmndan birinci

harekete katlr. Tövbe, ikinci hareketin zekâtdr.

te bu, zekât düen her eyde zekâtn farz olma art saylan ‘nisap

miktan’dr. Bu snflarda fkh hükümleri bakmdan onlarn saylmasna

gerek yoktur. Çünkü amacmz (fkh hükümleri belirtmek deil) batm

yorumdur ki, bu da açklanmtr. Bu açklamann ardndan ayrntya

girmeye gerek yoktur. Kukusuz zekât vaktinin batn yorumu zikre-

dilmiti. imdi ise, zekât vaktinden önce vermenin batn yorumu kal-

mtr, çünkü bir grup bunu kabul etmemitir. Ben de bu görüteyim.

Baz bilginler ise, onu caiz görmütür.

Meselenin batm yorumu udur: Gerçeklemezden önce (kalbe ge-

lecek) düünce için idrak mahallinin temizlenmesi, ona hazrlanmaya

baldr. Bununla beraber, sahip olduu keif yönünden, gelecek dü-

ünceyi de bilmek gerekir. Düüncenin geleceine kesin olarak hükme-

derse, onun gereini yerine getirmez. Çünkü o, ilk temizlie döner.

Meydana geldiinde ise, hiç kukusuz, gerçekletii için temizlik gere-

kir. Dolaysyla iler kendi vakitlerini amamaldr, çünkü hüküm, vakte

aittir. Vakitten önce zekât veren kii, vaktin hükmünü ilevsiz klm
demektir.

VASIL

; Sadaka Kimlere Verilmelidir?

Bunlar Kur'an- Kerim’de zikredilen sekiz snftr: Yoksullar, mis-

kinler, zekât memurlar, kalpleri slam’a sndrlanlar, köleler, borçlular,

savaanlar ve yolda kalanlardr.

Meselenin batini yorumu udur: Zikredilen organlar, zekâtlarn

kendi fiillerinden çkarr (verir) ve varlklarna döndürürler (aslî temiz-

liklerine). Bu durum, onlarn ‘sevab’ diye isimlendirilir. Dolaysyla bu

organlarn fiillerinde zekât bulunduu gibi onlarn varlklarna da zekât
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bölünür. Bakn kendi nefsiyle arndran kii, zekât gözüyle vermi,

daha önce ‘nefsi vastasyla gören’ iken ‘Rabbvie gören’ haline dönmü-

tür. Kulan nefsiyle arndran kimse de zekât kulana verdirmitir.

Böylece ‘Rabbi ile duyar’ hale gelir. Bu durum, kutsi bir hadiste dile ge-

tirilen, ‘Onun kula ve gözü olurum’ ifadesinin anlamdr. Ayn ekilde

konuur, tutar ve yürür. Bütün bunlar, Rab vastasyla gerçekleir. Bu

durumda insan, bütün ilerinde Rabbiyle hareket eder.

VASIL

Zekâtn Bölündüü Sekiz Snfn Belirlenmesi

Allah öyle buyurur: 'Sadaka, fakirler, miskinler, onun için çalanlar,

kalpleri sndrilanlar, köleler, borçlular, Allak yoluna ve yolda kalmlara

Allah’n bir emri olarak verilir.’
387 Allah zekât zikredilen bu insanlara ve-

rilmek üzere farz kldn ve dolaysyla bakasna verilmesinin caiz ol-

madn belirtmitir. Tek bir snfa verilmesi hususunda ise görü ayr-

l vardr. Benim görüüm udur: Bu snflara ulaan kimse, buldukla-

rna göre sadakay datr. Fakat bu datma ahslara göre deil, snf-

lara göre yaplmaldr, Bir snftan tek als bulmu olsa bile, o sufu
ksmn kendisine vermelidir. Bir snftan birden fazla ahs bulduunda

ise, ahslar az ya da çok olsa bile, o snf için belirlenen eyi orada bu-

lunanlara böler. Zekât için çalan kimseler de böyle deerlendirilir. Bu

ksmn zekâttan pay, bir ehirde bulunan görevlilerin saysna göre be-

lirlenir. Bütün bu snflar bulunursa, her snfa sadakann sekizde biri

(bulunan snf sayas deitiinde ise) ya da yedide biri, altda biri, bete

biri, dörtte biri, üçte biri ya da yars ya da hepsi verilir.

Biz, Allah’n ayette önce zikrettii kimseyi öne aldk. Ben de bu

bölümde onlar belirlerken ayn eyi yapyorum. Çünkü Hz. Peygam-

ber, Veda Haccnda Safa ve Merve arasnda komaya geldiinde
‘

Safa

ve Merve Allah’n ayetlerindendir™ ayetini okumu, sonra ‘Allah’n ba-

ladyla balayacam' demitir.
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Bir eyhimiz bu konuda yaad bir hikâyeyi bana anlatm ve öy-

le demiti: ‘Kayrevan’l bir adam hacca gitmeye niyetlenmi. Sonra,

‘denizden mi gitsem, karadan m’ diye tereddüt etmi ve bunlardan bi-

rini tercih edememi. Bunun üzerine içinden öyle demi: ‘Karlat-

m ilk adama soracam, hangisini söylerse o yoldan gideceim. Kar-

lat ilk insan, Yahudi idi. Ona sorup sormamada tereddüt etmi, ar-

dndan sormaya karar vermi. Bunun üzerine kendisiyle görü alveri-

inde bulunmu. Yahudi kendisine öyle demi: ‘Ey Müslüman! Allah,

‘sizi karada ve denizde yürüten 0’dur’m demiyor mu? Böylece karay ön-

ce zikretmitir. Sen de Allah’n öne aldm öne al.’ te bizim takip et-

tiimiz yöntem de o yöntemdir. Biz de, Allah’n baladyla balyor,

onun öne aldm öne alyoruz. Çünkü buna balanan kii, hareketle-

rinde iyilik görür.

Sadaka verilmesi farz olan fakirin yorumu udur: Tasavvuf ehline

göre, onun zekât almas art deildir. Bize göre ise, durum farkldr.

Çünkü fakir insan, verilen zekât almak zorundadr, fakat kendisi asla

zekât istemez. Tam bir kul haline geldiinde ise, onun kulluk mertebesi

snanr ve kendisine geldiinde zekât almas gerekir. Çünkü zekât, bu

snflara ait olsa bile, gerçekte Allah’n bu mallardaki bir hakkdr. Kö-

lenin efendisinin malndan yemesi ise, onun hakkdr. Ehl-i Beyt’e ise

zekât haram klnmtr. Bunun nedeni, ister tam kulluk derecesine ula-

m ister ulamam olsunlar, bu aidiyete tahsis edilmeleridir. Yasakla-

ma tam kul olmaya bal olsayd, zekât sadece Hz. Peyganber’e ve

onun izinden gidenlere yasaklanrd. Halbuki i böyle deildir. Allah

ehli ise, Allah’n haklarnda tasarruf etmede bakalarndan daha çok hak

sahibidir.

Tekrar konumuza dönersek,, bize göre fakir, ardnda kendisi adna

bir mertebenin bulunmad kimsedir. Fakir, hiçbir eyin kendisine

muhtaç olmad, ama kendisinin her eye muhtaç olduu kimsedir.

imdiye kadar, bu nitelie ulam kimseyi görmedim. Allah, ilahi gay-

ret yönünden öyle der: ‘Ey. insanlar! Siz Allah'a muhtaçsnz.’™ Bu ayet-

te Allah, muhtaç olunan' her eyi kendine bir iaret yapmtr. ‘Allah ise,

zengin ve imdendir,’
391 Dolaysyla fakir, bunu bilse de bilmese de, sadece

Allah’a muhtaçtr. Çünkü Allah’a muhtaç olan kii, kulluunda batm
ve gömülmü iken, O’nu her eyin ayn olarak görür. Fakir, Allah’

gördüünde muhtaç olunan her eyin adn O’na verir. Varlktaki her
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eye eya içinden biri muhtaçtr. Allah’a muhtaç olan fakire ise, hiçbir

ey muhtaç deildir. Çünkü bu fakir, ‘Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçs-

nz, Allah zengin ve övülendir
m

ayetinin snrnda durur ve bu ayetin an-

lamn hakka’i-yakîn (görme kesinlii) olarak kavrar. Bu nedenle Allah,

karsnda edepli davrandnda, kendisine temizlik ve zekât farz kl-

m, O’nun bu ayetle neyi kast ettiini anlamtr. Bu ayet, Allah’tan

anlayan ve Allah’ bilenlere göre, Kur'an- Kerim’dek en büyük ayetler-

den biridir. Dolaysyla Allah ya da Allah’tan bakasyla zengin olma

özellii o kiide görünüp bu yönden kendisine muhtaç olunmaz. Böyle-

likle onun mutlak anlamda yoksulluu gerçekleir. Allah, onun zengin-

liidir. Yoksa o, Allah sayesinde zengin olanlardan biri deildir, çünkü

Allah vastasyla zengin olan kimse, yaratklarn muhtaç olduu vc

Rabbinin zenginliiyle onlara ihtiamn gösteren kiidir. Böyle bir in-

san zekât alamaz. • -
•

Hak, daha muhtaçlar varken yoksullar önce zikretmemitr. Fakir,

srt bükülmü, dolaysyla belini dorultmak gücüne sahip olmayan kii

demektir. Onun belini dorultma gücü yoktur. Bilakis, krkl nede-

niyle sürekli ba öne eiktir. Bu iareti anlaynz!

Miskin, ‘sükun (duraanlk)’ kelimesinden türetilmitir ki, hareke-

tin zdddr, Ölüm, bir sükun ve duraanlktr. Bir ölü kendi kendine

hareket edemez, bakasnn onu hareket ettirmesi nedeniyle hareket

edebilir. Dolaysyla, miskin bakasnn idare ettii kimse demektir. Bu

nedenle Allah ona zekât verilmesini farz klmtr. Onun için ‘zekât alr’

denilemez. O, muhtaç olmak ya da olmamak özelliiyle nitelenemez.

Bu nedenle fakirden söz ederken ondan daha tuhtaç kimsenin bulun-

mad söyledik. Miskin, kendi iradesi olmakszn, kefin gereiyle bü-

tün ilerini Allah’a havale eden teslim olmu çi iye benzer. Bu nedenle,

onu ölüye kattk. O halde miskin Allah’n bizim için hor ve zelil yaratr

t topraa benzer. Buna göre, her kim olursa olsun, izzet sahibi biri-

nin izzeti ve gücü altnda zelil ye hor olan herkes miskindir. Çünkü o,

izzetin sadece Allah’a ait olduunu ve Allah’n izzetinin izzetli herkeste

ortaya çktn kesin bir ekilde anlamtr. te bu, nebevi bir bilgidir.

Allah öyle der: ‘Müstani olana gelirsek, sen onunla (veya O’nunla) ilgile-

Mirsin.’
3’3 Muhakkiklere göre, ayetteki zamir .Allah’a döner. Bu ayet,

azarlama niyetiyle inmitir. Fakat bu yorum, Arabn anlayna göre

böyledir. Biz ise, Hz. Peygamberin müahedesi, zevki vc mertebesiyle
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hareket ederiz. Çünkü içimizdeki arifler, Hz. Peygamberin iyiliklerin-

den bir iyiLik olarak, bu makamn sahibidir. Dolaysyla (Arabn anlay-

na göre ayette azarland söylenen) bu azize önem verme! Onun

hakknda öyle deriz: O, Allah’n izzetiyle bedbaht yapa kimselerden-

dir.

Miskini miskin yapan, (karsnda zelil olduu kimsede bulunan)

bir niteliktir. O kiide bulunan ve (izzet dediimiz) bu nitelik ise, ger-

çekte Allah’a aittir. Bir insann ödünç olarak ona sahip olmas kendisini

kirletmez. Dolaysyla bu miskin, gözüyle sadece Allah’ görür, çünkü

(karsmda ezildii) izzetin Allah’n izzeti olduunu görmütü. Ne gö-

züyle ne kalbiyle kendisine ait bir izzet görmemitir. Allah’n dndaki
her eyin zelil oluuna ise, kendilerine yaraan gözle bakmtr. zzet sa-

hibi olduunu düünen yaratk ise, kendi izzetinden dolay bu miskinin

zelil olduunu zanneder. Gerçekte ise, (karsmda zelil olunan) izzet,

özel anlamdaki izzettir. Bu izzet ise, ancak Allah’a aittir. Böylece miskin

(zelil olmakla, Hakk’n izzet) makamna hakkn vermi olur. te sada-

kann verilmesi gereken miskin, böyle bir miskindir.

Zekâtn verilebilecei bir snf da sadaka görevlileridir (sadaka ami-

li-zekât memurlar). (Batnî yorumda) Onlar, bu anlamlarn bilgisine

ulatran, onlarn hakikatlerini açklayan öretmen, üstat ve rehberdir.

O, bu hakikaderi kendisine farz olan herkes yönünden bildii için, on-

lar kendinde toplayan kiidir. Dolaysyla, bu uurda çaln ölçüde

onlardan pav alr. Onun zekâttaki haklc ise, daha önce ifade ettiimiz

gibidir. Müride yaraan ey, peygamberlerin dedii gibi, ‘Benim mükâ-

fatm Allah’adr demektir. Bazen bu miktar, Hakk’a ait zekâttan onla-

ra düen paydr. Dolaysyla onlar, mal zekâtn deil, batnî anlamyla

zekân alr. Çünkü maddi sadaka peygamberlere haramdr, çünkü onlar

kuldur. Kul ise, yaratlmlara ait olmas yönünden sadaka alamaz. Bu-

nu bilmelisin.

‘Kalpleri sndrlan kimseler.’ Bunlar, iyiliin kendilerine iyilik sa-

hibini sevdirdii kimselerdir. Çünkü kalpler^ ekilden ekle girer. Kalp-

lerin snmas, hakikatlerinin gerektirdii ekilde, bütün ilerde ekilden

ekle girmeleridir. Fakat kalpler, tek bir göz karsmda ekilden ekle gi-

rerler ki o da Allah’n gözüdür. Kalplerin ona snmalar budur. Farkl

gözler kalplere sahip olamaz. Aksi halde, kendilerinde ekilden ekle
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girdikleri ileri farkllatrrlar. (Söz gelii bir kaynaktan çkan) kollar,

tek bir göze (pnarn kayna) döndüünde, o gözün dikkate alnmas

ve onunla ‘ülfet edilmesi 5

gerekir. Gaflet, insan o gözden alkoyup göz

suyunu tuttuunda, artk gözden doan kollar fayda vermez. Bilakis

kollar kurur ve kaynaklan kaybolur. nsan (kaynak) gözü dikkate alp

onunla ülfet ettiinde, kollar derinleir ve geniler.

‘Köleler.’ Bunlar, Allah’tan baka herkesin boyunduruundan kur-

tulmak isteyenlerdir. Çünkü sebepler, âlemdeki herkesi köleletirmitir,

böylece insanlar, onlardan bakasn bilemez. Kölelikte en üstün snf,

ilahi isimlerin köleletirdii kimselerdir. Bu köleletirmeden daha üstü-

nü ise, zat yönünden deil, sebep olmas yönünden lk Sebebin mutlak

birliinin köleletirmesidir. Bununla beraber, onlarn baklarna -ilah

olmas yönünden deil- egemen olan hal zat olmas yönünden zatn

mutlak birliine bakmak olduu için, isimlerin de kendilerini kölele-

tirmemesi gerekir. Böyle bir köleye zekât verilir.

‘Borçlular.’ Bunlar,
‘

Allah’a iyi borç verin*
91 ayetinde dile getirilen

emir nedeniyle Allah’a iyi borç (karz- hasen) verenlerdir. Bu emir, iki

emre atfedilmitir ki bunlar,
‘namaz kln, zekât verin

5396
ayetinde belir-

tilen namaz ve zekât emirleridir. Böylece
‘

Allah’a iyi borç verin
53,7

ayetiy-

le emirleri üçlemitir. Öyleyse, (Allah’a verilen) borç üçün üçüncüsü-

dür. Fakat Allah neyin zekât verileceini ya da bizzat bir namaz belir-

lemedii gibi kendisine borç verilecek eyi de belirlememitir. Bu ne-

denle ayet, Allah’n klmamz emrettii bütün namazlar olduu gibi,

bütün zekât ve borçlar da kapsamtr. u var ki Allah, borcu ‘güzel’

kelimesiyle nitelemi, bununla beraber onu mastarla pekitirmitir. Bu-

nun sebebi udur: Zekât ve namazda kul mecbur kuldur, borçta ise,

gönüllü kuldur. nsanlarn bir ksm Allah’a gönüllü olarak borç verir.

Bu ksm, bu konudaki emrin ulamad ksmdr. Bunun yerine, ona
‘

Allah’a borç verirseniz

'

m va da 4

Allah'a iyi borç veren kimse5399
ayetleri

ulamtr. Birinci borçlu, zekât alr. Ayn zamanda o, vacip olarak,

baka bir ifadeyle kendisine farz olarak sadakay veren kimsedir. kincisi

ise, sadaka verenin kendisini ayrt etmesi ve seçimiyle zekât alr. Bu du-

rum, zekât verilecek snflarn zikredilenlerle snrl olduunu düünen-

lere göre böyledir. Baka bir ifadeyle, sadakay bunlardan bakasna

vermek caiz deildir. Bunlardan bir snfa verildiinde, hiç kukusuz so-

rumluluk düer ki bu tartmal bir meseledir.
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c
Allah’a borç veren4D0 ya da ‘Allah’a borç verirseniz

5401
ayetinin gere-

iyle borç veren kii, zekân farz hükmüyle almaz. Emir ayetiyle borç

veren ise, zekât farz hükmüyle alr. Çünkü emri alan kii, bir farz yeri-

ne getirmitir, dolaysyla onun karl da farz olmaldr. ‘Müminlere

yardm etmek bizim üzerimizde bir haktr.’
402 Çünkü iman, farzdr. ‘Ben o

rahmeti saknan, zekât veren ve ayetlerimize inanlara yazacam™3

Ayette

belirtilen hususlarn hepsi farzdr. Allah, hiç kukusuz, bunlar yapanla-

ra merhametle karlk vermeyi kendisine vacip klmtr.

‘Allah yolunda.
5

Burada mücahitlerin kastedilmesi mümkün olduu
gibi zekâtn cihada harcanmas da kastedilmi olabilir. Çünkü ‘Allah yo-

lunda5
ifadesi, dini yorumda cihat demektir. Bu durum, ayette en açk

yorumdur. Bununla beraber, ‘Allah yolunda’ ifadesi Allah’a yaklatran

bütün hayr yollar ifade edebilir.

Tasavvuf ehlinin yorumuna göre ‘Allah’n yolu5

, dier güzel-ilahi

isimlerin dnda, sadece bu ‘Allah
5

isminin verdii eydir. Bu yorumla

zekât, Allah’n kullarn rzklandrmas gibi yaratlm herhangi bir snf
dikkate alnmakszn, güzel huylarn gerei olarak verilir. Zekât, her in-

sanla, hatta her canl ve bitkiyle ilgili genel maslahatn gereiyle veril-

melidir (çünkü Allah ismiyle ahlâklanmak bunu gerektirir). Söz gelii

insan bir aacm susuzluktan kuruduunu gördüünde, zekât malndan

o aac sulayabilecek miktarda su satn alp aac sulasa, bu da ‘Allah

yolunda’ sayhr. Böyle düünen kimse yoktur, ‘Allah yolunda ifadesi’ ile

mücahitler kastedilmi olabilir. Mücahitlerin kim olduklar ise, örf ile

bellidir. Nefisleriyle cihat edenler de, ‘Allah yolundadr.5
Böyleçe onlara

nefisleriyle cihat ederken yardm edilir. Hz. Peygamber ‘Küçük cihattan

büyük cihada döndük’ demiti. Burada nefislerle cihat etmeyi ve Allah

yolundan alkoyan amaçlarnda nefislere kar koymay kastetmitir.

‘Yolda kalanlar.’ Yolda kalanlar bellidir. Onlar, batm yoruma göre,

Allah yolunun oullardr. Çünkü (ibnü’s-sebîl) ifadesindeki belirlilik

taks, tamlamann yerini alr. Bunlarn nasipleri ise, daha önce belirtti-

imiz ilahi temizlik demek olan zekâttr.
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TAMAMLAYICI VASIL

Allah seni baarya erdirsin! Bilmelisin ki, insann kendilerinde ta-

sarruf ettii iler, Allah’n bütün haklardr. Bu haklar çok olsa bile, be-

lirli bir ekilde iki ksmla snrldr. Bir ksm, yaratlmlarn Allah’a ait

hakkdr. Bu durum, Hz. Peygamberin ‘Nefsinin senin üzerinde hakk

vardr, gözünün senin üzerinde hakk vardr, einin senin üzerinde hak-

k vardr’ hadisinde dile getirilir. Dier ksm ise, Allah’a ait olan Al-

lah’n hakkdr. Bu da, ‘Benim bir vaktim vardr ki, ona Rabbimden

bakas giremez.’ Allah’a ait olan bu hak, Allah’a ait hakta yaratlmlar

rn haklarnn zekâtdr. Bütün bu haklar sekiz snfta snrldr. (nsan-

daki) Bilgi ve amel, altn ve gümü mesabesindedir. Hayvanda ise, ko-

am, inek ve devenin karlnda ruh, nefs ve beden vardr. Bitkilerden

ise tohum, buday ve hurma vardr.

Batnî yorumda bu mütekabiliyet, ruh, nefis ve organlarn meyda-

na getirdii bilgi, düünce ve amellere denk gelir. Bu balamda koyun

ruha, inek nefse, deve ise bedene aitdr. Koyunu ruhlarn karl say-

dk, çünkü Allah koçu saygn bir peygamberin ruhunun kymeti yapm
ve öyle demitir: ‘Onun /idyesi büyük bir koç idi .’

404 Böylece koçu yücel-

terek peygamber olu peygamber olan brahim’in olunun bedeli yap-

mt. Hayvanlar içinde bu yorumla koyundan daha üstün derece yok-

tur. Onlar, bu ümmetin kurbanlardr. Onlar görmez misin? Allah’n

devedeki hakkn da koyun saymlardr. Bu, her be devede bir koyun

zekât verilmesidir. Yüz deve ise, peygamber ve nebi olmayan cann be-

deli saylmtr. Devenin mertebesi karsnda koyunun mertebesine ba-

knz!

Hz. Peygamber, koyun allarnda namaz klmamz emretmitir

(klabileceimizi söylemitir). Namaz, Allah’a yaknlktr ve namaz kl-

nan yerler ise Allah’n mescitleridir. O halde koyun allar, Allah’n

mescidcrinin bir türüdür. Dolaysyla, o mekânlar da yakn mekânlar-

dr. Develer ise, bu özellie sahip deildir. Daha büyük olsalar bile, bu

özellikten yoksun olduklar için develeri bedenlere ait saydk. Onlarn

isimlerinden birinin, ‘bedene (deve)’ olduunu görmez misin? Cisim,

beden diye isimlendirilir. Beden ise, tabiat (doa) âlemidir. Doayla

Allah arasnda iki âlem vardr: Bunlar, nefs ve akldr. Doa, yaknlkta
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üçüncü derecededir. Dolaysyla o, Hakk’a yaknlktan uzaktr. Hz.

Peygamberin deve allarnda namaz klmay yasakladn görmez mi-

sin? Buna neden olarak, o mekânlarn eytan (mekânlar) olduunu

göstermitir. eytanlk ise, uzaklk demektir. Dibi derin kaba,

‘rakiyyetün atune’ denilir. Namaz ise Allah’a yaknlktr ve uzaklk ya-

knlkla çeliir. Bu nedenle Hz. Peygamber, kendilerinde uzaklk bulun-

duu için deve allarnda namaz klmay yasaklad. Doal cisim de

böyledr: Ruha ait yaknlk nerede, o nerede! Ruh akldr, çünkü o ilk

var olandr. Ruh, ‘Ona kendi ruhumdan üfledim*
405 ayetinde belirtilen ‘üf-

lenen’ eydir. Bu nedenle ruhu koç, bedeni deve saydk.

nek ise nefsin mukabilidir. nek koyundan aa, deveden yukar-

dadr. Bu durum, nefsin bedenin ruhu olan akim aasnda bulunma-

sna benzer. srailogullar bir can öldürüp tartmaya kapldklarnda,

Allah kendilerine
c

bir inek kesin, onun parçasyla ölüye vurun’ diye em-

retmiti. Bunu yapnca ölü, Allah’n izniyle canland. Ölünün can inek

vastasyla hayat bulunca, onunla nefs arasnda bir bann ve iliki ol-

duunu anladk. Böylece inei nefsin remzi ve simgesi saydk.

Ruhtan -ki akldr- ise, Allah’n kendisine ektii hikmet, bilgi ve

srlardan O’nun bildikleri (diledikleri) ortaya çkar. Bu bilgilerin bir

ksm olula, bir ksm Allah ile ilgilidir. Bunlar, tohumlulardan buda-

yn zekât gibidir, çünkü buday hububatn en üstünüdür. Nefsten ise,

Allah’n kendisine ektii düünce ve arzulardan sadece Allah’n bildikle-

ri çkar, bu da nefsin bitkileridir. Bu da, hurma gibidir. Allah’n nefsten

ortaya çkan eylerdeki zekât, ‘ilk düünce’dir; arzulardan ise, Allah u-

runa olan ehvet ve arzudur. Nefsi hurmaya bititirdik, çünkü hurma

aac halamzdr. Dolaysyla akü karsnda nefs, Adem karsndaki

hurma gibidir. Çünkü hurma, Adem’in toprann kalntsndan yara-

tüd. Allah organlara da bütün amelleri ekmi, onlar da amelleri ‘bitir-

mi ve yetitirmitir.’ Onlarda Allah’a ait zekât pay ise, kendisinde Al-

lah’n gözetildii meru amellerdir.

Bunlar, kendilerine zekât düen sekiz snftr. Bu balamda, altn

konumundaki bilgiye gelirsek, onda altna farz olan ey farzdr. Gümü
konumundaki amelde ise, bitkilerde farz olan eyler farzdr. Ruhta ise,

koyunlarda farz olan zekât farzdr. Neftte, ineklerde farz olan ey farz-

dr. Organlarda ise, devede farz olan ey farzdr. Akln ürettii bilgiler
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vc yetitirdii srlarda, budayda farz olan eyler farzdr. Nefsin ürettii

ehvet ve düüncelerde, yetitirdii varidatta ise, budayda farz olan k-

sm farzdr. Organlarn yetitirdii amellerde vc bitirdii itaat vc benze-

ri eylerde ise, budayda farz olan ey farzdr.

VASIL

Besinlerin Vakitlerle Deerlendirilmesi

Bilmelisin ki, Allah yolunda vakitler amel sahibi bilginler için doal

cisimlerin yararlar için gerekli besinlere benzer. Baz besinler o snfn

zekât olduu gibi ayn ekilde ilahi vakit de, (var olana ait olan) kevnî

vakitlerin zekâtdr. Çünkü besinlerde hayvani ve bitkisel bedenlerin g-

das bulunduu gibi vakitte de ruhlarn gdas bulunur. Organlarn g-

das ise amellerdir.

Bilgi ve amel, iki madendir (altn ve gümü). Onlarn varlyla

dünya ve ahirette Hakkn maksatlarna eriilir. Bu durum, gümü ve

altn sayesinde bütün amaçlara ulamaya benzer.

imdi ise, bu tür ve türlerle ilgili Allah’n hakkn -ki zekâttr- açk-

layalm.

VASIL

nsann Sorumlu Organlar ile Zekât Verilmesi Gerekli S-
nflarn Karlatrlmas

Birinci snf, yoksullardr. Yoksullarn organlardaki dengi ve kar-

l, cinsel organdr. Miskinlerin dengi ise midedir. Zekât toplayclar-

nn dengi kalp, kalpleri sndrlacak olanlarn dengi kulak, kölelerin

dengi göz, borçlularn dengi el, mücahidcrin dengi dil vc yolda kalm-

larn dengi de ayaktr. Bu snflar ile bu organlar arasndaki dengeyi zik-
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rettimiz tarzda dikkate aldnda, iaret ettiimiz hikmeti örenirsin.

Buna göre, cinsel organlardaki ‘fakirlik’ bellidir. Ayn ekilde, midedeki

miskinlik (mide ve miskinlik ilikisi) bellidir. Kalp ile çalan kii (ara-

sndaki iliki) açktr; Kalpleri sndnlanlann kulaa benzetilmesi de

açktr. Kölelerin göze benzetilmesi gerçekçi bir benzetmedir. Borçlu-

nun ele benzerlii, açklaycdr. Mücahidin dile benzemesi ise gcçerli-

dir. Yolda kalmlarn ayaa benzemesi ise hepsinden daha açktr.

VASIL

Hacim, Ölçü ve Say Bakmndan Miktarn Bilinmesi

Müslim Ebu Said el-Hudri’dem Hz. Peygamber’in öyle dediini

aktarr: ‘Tohum (buday) vc hurmada be vesak (birim) ulancaya ka-

dar sadaka yoktur. Bunlarn dndakilerde de be zevd’e ulancaya ka-

dar sadaka yoktur. Dier eylerde ise, be evaka ulamadan sadaka yok-

tur.’ ari, hububatta vesak birimini belirlemitir ki, bunlar bitkilerdir.

Vesak, bilinen bir ölçü birimidir ve altm sa’dr (hepsi de tahl ölçü bi-

rimi olarak kullanlr). Be vesak ise, üç yüz sa’ eder. Bu, ilahi isimlerle

ahlaklanmann, baka bir ifadeyle ilahi ahlâkla ahlâklanmann insanda

meydana getirdii huylardr. Çünkü bize öyle rivayet edilir: ‘Allah’n

üç yüz huyu vardr. Onlardan biriyle ablaklanan kimse cennete girer.’

Bunlar, Allah’n belirledii tarzda, insann yaratlmlar karsnda -

herkese layk olduu ekilde- uygulamas gerekli huylardr.

lahi huylar arasndan zekât, insann Allah karsnda uygulayaca

bir huydur, çünkü Allah, karsnda ahlâkl olmaya en yarar olandr.

nsan ahlâkyla âlemi memnun edemez. Bunun yerine, Allah’n katn

tercih etmek daha yerindedir. Allah’n katn tercih etmek ise, yaratk-

lardan her snf karsnda Allah’n ona davrand huy ile

ahlâklanmaktr. Böylece insan Hakk’a uymu olur. Hz. Peygamberin

‘Be zevdin alanda sadaka yoktur
5

ifadesi, somut varlklarn saysndan-

dr. Somut ile sadece amel saylabilir, bilgi saylamaz. Çünkü bilginin

miktar manevi, amelin miktar ise duyusal bir eydir:
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‘Be zevd’in altnda sadaka yoktur’ ifadesine gelirsek, evkye krk

dirhem demektir. Buradaki krk, ‘Kim krk gün ihlasl sabahlarsa, hik-

met pnarlar kalbinden diline dökülür’ hadisinde geçen krkn benzeri-

dir. Zekât verebilmek için be evalc gerektii gibi, hikmet de kuldan be

halde ortaya çkar: Birincisi zahirindeki haldr. Bu, görünen ihlastr.

kincisi, batnndaki halidir. Bu ise, batnndaki ihlastr. Üçüncüsii had-

dinde, dördüncüsü madamda, beincisi ise bütün bunlarn toplamnda-

ki halinde zuhur etmesidir. Her birinin kendine göre ihlas vardr. Bu

be hal krk ile çarpldnda ise, ortaya çkan say iki yüzdür. ki yüz ise

nisap miktardr. ki yüzde, her krk dirhemde bir dirhem olmak üzere,

be dirhem vardr. Bu ise, o türe uygun tevhidin krk derecesiyle ilgili-

dir. Mana ve ruhlarn miktarlar, 4
Allah’ hakkyla takdir edemediler

5406

ayetinden harekede miktarlardr. Duyulur amellerin miktar, vezinler

olduu gibi miktarlar da vezinlerle bilinir.

VASIL

Sulanan ve Sulanmayan Ürünlerde Zekât

Buharî, Hz. Peygamberden öyle bir hadis aktarr: ‘Yamurla sula-

nan elemlerde örün yars, sulanmadnda ise bir öür verilir.’

Hadisin batm yorumu, irade edilenin amelleri ve irade edenin

amelleridir: Mürit (irade eden, isteyen), Rabbi içm kendisiyle beraber

olan kimse demektir. Dolaysyla ona, onda birin yars düer. Bu ise,

amelinde nefsinin gözüktüü ksm ‘tezkiye’ etmesidir. rade edilen ise,

kendi nefsiyle deil, Rabbiyle beraberdir. Bu nedenle, onun onda bir

vermesi gerekir. O (Rabbi), bütünüyle onun nefsidir, çünkü kendisin-

den yorgunluk kalkt için artk onun nefsi yoktur. Bu meselenin ve-

rilmi ve kazanlm bilgideki yorumu da böyledir. Kazanlm bilginin

yars Allah’a tahsis edilir. Verilmi bilgi ise bütünüyle Allah’a aittir.

Hepsi, baka bir ey deil, zekâtn miktarndan ibarettir. Bu ise, bilgi ya

da amelden Allah’a ve -kulun o bilgi veya amelde kendisiyle bulunmas

yönünden- kula nispet edilen eylerdir.
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VASIL

Zekâtn Zekâta Konu Olan Maldan Deil, Baka Bir türden

Verilmesi

‘Her bq yetikin devede bir koyun zekât verilir.’

Meselenin yorumu udur: ‘Dikkat edin halis din, Allah’a aittir

Amellerin zekât hlastr. hlas ise, amel ihlasa -ki niyet demektir- muh-

taç olduu için bir amel deildir.

VASIL

Zekâtta Kark eylerin Ayrmas

Dârekutnî, Sa’d b. Ebi Vakkas’tan Hz. Peygamberin öyle söyledi-

ini aktarr: ‘ki kark ey bir havuzda bir araya gelmez; çoban ve at.’

Meselenin batini yorumu udur: -Allah, ‘iyilik ve takva hususunda

yardmlan™* buyurur. Bir eyde yardmlamak, onda ortak olmak de-

mektir. ki kark cyi anlam budur. Havuz ise, kalplerin cailamas-

na yol açan amel ya da bilgidir. Bu iki ey, söz konusu konuda her biri-
•

nin muhtaç olduu eye göre arkadandan yardm ister. Bu havuz in-

sanda bulunur. Kalp ve organlar ise, iki kark eydir. Organ amelle

kalbe yardm ederken kalp ihlas ile organa yardm eder. Öyleyse o ikisi,

amel yâ da bilgi talebinde birbirine katlr. •

Hadiste geçen çoban, ameli koruyan sebep demektir ki, huzur ve

bilinçtir. Örnek olarak, namaz verebiliriz. Namaz klann yüzünü kb-

leden baka bir yöne çevirmesi mümkün olmad gibi bu ibadetle

Rabbinden baka bir eyi amaçlamas da mümkün deildir. te bu, o

ibadeti korumak demektir. Kalp ve duyu ise, onda birbirine karmtr.
At, o bilgi ya da amelin Allah katnda meydana getirdii kabul ve seva-

b salayan eydir. Bu ikisi ödülde ortaktr. Böylece nefs, bilginin ver-

dii eyden kendisine yarar olan alrken bedene ait duyu da, ahiret
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hayatnda yarar güzel sureti, alr. Her ikisi için bu durumu meydana

getiren ise, ortak olduklar güçlüktür.

VASIL

Sadaka Bulunmayan Amel

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Avamile (develer) sadaka yoktur,

cepheye (adar) .sadaka yoktur.’
>

Hadisi Dârekutnî Hz. Ali’den aktarr. Avamil, çaltrlan develer;

cephe ise adardr. Daha önce atn zekâtndan söz etmitik.

VASIL

Batnî Yorum

Bedenler ruhlarn hizmetkârlardr, çünkü ruhlar, sorumlu oldukla-

r eyleri bedenleri üzerinde icra eder ve bedenler vastasyla amel ger-

çekleir. Bedeninde çalan kimseye ise zekât dümez. Zekât, bedeni ça-

ltran ruha düer. Ruhun zekât ise niyet ve takvadr. Niyet, ameli srf

Allah için yapmak demektir. Allah öyle buyurur:
cOnlarn etleri ya da

kanlar Allah’a ulamaz, fakat sizden olan takva Allah’a ular.
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FASIL ÇNDE VASIL

Bir Cinsten Zekât Vermek

Ebu Davud, Muaz b. Cebei’in Hz. Peygamberin onu Yemen’e

gönderirken öyle söylediini aktarr: ‘Budaydan buday, sürüden

koyunu, inekten inei (zekât olarak) al.’

VASIL

Batnî Yorum 1

Zahirin zekât, eriatn kendisini snrlad mendup fiillere benzer-

lii bulunan farz amellerdir.. O halde farz namaz, nafile namazlarn ze-

kâtdr, çünkü o farzdr. Ya da, insann adad namaz ya da herhangi

bir ibadet zahirin zekâtdr. Ayn ekilde, batndaki fiillerin de kendi

cinslerinden zekâtlar vardr. Bu ise, insan ibadete sevk eden eyin kor-

ku ya da arzu olmasdr. Batn davrana sevk eden eyin zekât, insan-

larn istek veya korkusu deil, Rabliin hak ettii emir ya da yasana

balanmaktr. -

VASIL

Zekât Olarak Verilemeyecek eyler

Ebu Davud Hz. Peygamberin bir mektubunda öyle dediini akta-

rr: ‘Sadakada kör, topal veya zekât toplaycs istemedikçe sürüden teke

alnmaz.’ •
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VASIL

Batnî Yorum

Topal’, ‘namaza kalktklarnda tembel tembel kalkarlar*'0
ayetine

benzer. Hz. Peygamber ‘dinç bir ekilde namaz kln’ der. Kör ise,

amelsiz niyet ya da amele imkân bulduu ve engel ortadan kalkm iken

niyetsiz amel demektir. Teke söz konusu olduunda sadaka alcsnn

istemesi’ u demektir: -Sadaka Toplaycs, mal sahibini zorlamaz. Bu,

bandan sonuna kadar amelde huzur sahibi olmann bir simgesidir.

Belki. de sorumlu turan öyle der: Amel, ancak böyle kabul edilebilir ve

amele balarken niyet yeterlidir. ari, bundan fazlasyla sorumlu tut-

maz. Yükümlü bütün amelde niyetini bulundurursa, bunun sevab ona

aittir. Amelini güzel yapt ve bunu en nefis ekilde yerine getirdii

için, ona teekkür edilir.

Bu bölümün ana fikri, ibadetleri zaafa uratacak eylerden sakn-

maktr. Örnek olarak, namazda baka yöne yönelmek, lüzumsuz ilerle

uramak, namazda içinden haram, mekruh sözleri söylemek ve dü-

ünmek gibi davranlar verebiliriz.

FASIL ÇNDE VASIL

Gümüün Zekât

Daha önce, gümüün amel, altnn bilgi olduunu söylemitik.

Amelde zekât farz olduu gibi bilgide de zekât farzdr. Nafile amel ve

ilimler, zekâtlar farzlar- olan pek çok eydir, çünkü zekât farzdr. Nafile-

lerden gönüllü sadaka olan eyler ise, bandan sonuna kadar, kulun o

amelde huzur sahibi olmas demektir. Dier zekât, yani gönüllü sadaka

ise, bu ameliyle farzlar tamamlamak niyeti tamaktr. Hz. Peygam-

berin öyle söyledii rivayet edilir: ‘Kulun ilk baklacak ameli namaz-

dr. Namaz tam ise onun adna tam olarak yazlr; eksik ise Allah öyle

der: Baknz kulumun nafile namaz var mdr? Nafile namaz var ise,
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Allah ‘kulumun farz namazn nafilesinden tamamlayn’ der.’ Hz. Pey-

gamber öyle devan etmi: ‘Sonra bütün amelleri böyle ele alnr.’ Yani

zekât, oruç, hac ve kendisine farz olan bütün ameller böyle ele alnr.

Yükümlü, bu nafile ameliyle farzlar tamamlamak ya da gönüllü kullua

girmesiyle Hakk’n mertebesini yüceltmek isteyebilir. Onu bu davrana

ne cennet arzusu ve ne de cehennem korkusu sevk etmitir.

VASIL

Definelerin Zekât

Müslim, es-Sahih’inde Hz. Peygamberim öyle dediini aktarr:

‘Definede (rikaz) bete bir zekât vardr.’ Rikaz, kâfir veya cahiliye dö-

neminden toprakta kalm defineler demektir.

VASIL

Batnî Yorum

t .

insan doasnda gömülü olan ey definedir. Bu, bakanlk sevgisi,

hem cinslerinin önüne geçmek, çkar salamak ve zarardan kaçnmaktr.

Bunlardaki zekât bete birdir. Kul kalbinde bakanlk arzusunu bulursa,

onu Allah’n kelimesini -gerçekre olduu gibi- kâfirlerin kelimesinin

üzerine çkarmak için kullanmaldr. Çünkü ‘Allah’n kelimesi yüce, kâ-

firlerin kelimesi düüktür.’ Burada küfür, baka bir ey deil, irk ve or-

tak komak demektir.

Hz. Peygamber kendisinden klc hakkn vermek üzere alp onun-

la saflarn arasna kahramanca yürüyen Ebu Dücaie’nin savataki bö-

bürlenmesini gördüünde öyle demiti: ‘Bu yürüme savan dnda
Allah’n sevmedii bir yürüme tarzdr.’ Onu zekât ise, daha önce be-

lirttiimiz gibi, kâfirleri yenme niyeti, onlarn arama dalmak, Allah’n
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kelimesini -slam- yükseltmek ve Allah’a ortak koanlara deer verme-

mektir. Yarar salamak ve zarardan korunmak da böyledir. Yarar sa-

lamann zekât, insann uyku, yemek, içmek ya da dinlenmek ya da mal

saklamak vb. eyleri brakp Allah’a itaati yerine getirmede kendisine

yardmc olacak yarar amaçlamasdr. Zarar uzaklatrmann zekât ise,

yapmak istedii Allah’a itaat vc ahirettc mutluluunu salayacak eylere

engellemekten onu uzaklatrmay amaçlamaktr. te definenin zekât-

nn bete biri bu demektir.

öyle denilebilir: ‘nsan dinine nasl zarar verebiliri1 ’ Burada, o za-

rar kendisinden uzaklatrmazsa, onun Allah’n herhangi bir farzn ye-

rine getirmeye engel olacan ya da kendisiyle hayr sebepleri arasna

gireceini kastediyorum. Dolaysyla, insann yaratlnda bulunan za-

rardan uzak durma duygusuyla (doasndaki gömünün) bete birini

uzaklatrmas, yapmak zorunda olduu bir farz ihmale yol açmaz. Hz.

Peygambere ‘Define’ sorulmu, oda öyle demitir: ‘Define, Allah’n

gökleri ve yeri yaratrken toprakta yaratt altndr.’ Baka bir ifadeyle

madenlerdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Çalma veya Gayret Olmadan Allah’n Mal Verdii Kimse

Bir rivayette Hz. Peygamberin böyle bir mala sahip olan kii hak-

knda öyle dedii aktarlr: ‘Elindeyken üzerinden bir yl geçmeden

böyle bir mala zekât dümez.’

Meselenin batn yorumu udur: Kulun Allah’a yaklama niyeti ta-

madan iledii güzel huylar, ahiret hayatnda kendisine yarar salar,

Güzel huylan sergilemek için, mutlaka Allah’a yaklamaya niyet etmek

.
gerekmez. Fakat herhangi bir görü ayrl olmakszn, güzel huylan

yerine getirirken Allah’a yaklamaya da niyet etmek, kul hakknda daha

üstün ve daha iyidir.

Ru konuda aktarlan hadis, Ebu Davud’un Dabaa b. ez-Zübeyr’den

aktard u hadistir: ‘Mikdad hacet gidermeye çkmt. Bir farenin de-
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liktcn bir altn çkardn görmü. Ard ardna dinar çkarmay sür-

dürmü en sonunda say on yedi dinara ulam. Sonra bir dinar daha

çkarm, sonra içinde dinar bulunan kzl bir hrka çkarm. Toplam

on dokuz dinar olmu. Mikdad, bunlar Hz. Peygambere görürmü ve

‘bu dinarlarn sadakasn al’ demi. Hz. Peygamber ‘Sen delie yakla-

m miydin?’ diye sormu. O da ‘hayr’ diye cevap vermi. Bunun üze-

rine Hz. Peygamber ‘Allah bunlar sana mübarek etsin’ demi.

FASILÇNDE VASIL

Ravi öyle der. Hz. Peygamber bize al veri yaptmz eylerden

sadaka vermemizi emrederdi.’

VASIL

Bâtnî Yorum

nsan bir iyilik yapmak ya da güzel bir ahlâk ilemeyi içinden geçi-

rirse, içinde geçirdii eyde Allah’a yaklamaya niyet etmelidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Zekâtn Vaktinden Önce Verilmesi

Ebu Davud’un Ali b. Ebi Talib’ten aktard bir hadis nedeniyle

baz bilginler bu görüe varmtr. Abbas Hz. Peygambere farz olma-

dan önce zekâtm verip veremeyeceini sormu, Hz. Peygamber de ona

izin vermitir. Baka bir rivayette ise, ‘ona ruhsat vermitir’ denilir. Gü-

venilir olsa bile, bu hadis hakknda konuulmutur. Hadis, özel durum-

da verilmi bir izindir, kyasta esas alnamaz.
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VASIL

Batnî Yorum

Farz namazn niyeti, namaza balandnda gereklidir. nsan abdes-

te balarken niyetlenip sonra niyeti namaza balayncaya kadar kendisi-

ne,elik ederse bu caizdir ve bu durumda pek çok hayra ulam saylr.

Fakat vakitle snrlanm namazn niyetinin vakit girmezden önce ya-

plmas geçerli deildir. Namaz ilk vaktinde birletirmeyi kabul edenle-

re göre ise bu caizdir. Dolaysyla, sadakann erken verilebilecei yadr-

ganmaz. ‘Onlar iyiliklere koar, iyilik için yarrlar’4" ayetinde belirtilen

acele davranmak bu konuya girer.

Bunun batndaki bir örnei de, nianland kza bakmas caiz olan

kiinin durumudur. Halbuki kii, Allah’tan utanarak ve ihtiyaç fazlas

bak artrmaktan çekinerek imtina eder vc evleninccye kadar nianls-

na bakmaz. Bana göre, nianlya bakmak ksm ksm ele alnabilir: Ni-

anl Ensar'n ziirriyetinden ise ve nikahtan önce kendisine bakmamsa

kii hataldr. Nikahtan önce yüzüne bakarsa, bu bak Allah’a yaknlk

ve peygamberine itaat demek olur. Ensardan olmayan kz ise böyle de-

ildir, Ancak bakarsa, daha iyi olur.

ki namaz birletirmeye gelirsek, ikinci namazn birinciye eklen-

mesi, batn yorumda besmelede Fatiha’nm ruhunu ya da okumak iste-

dii sureyi bulmaktr. Çünkü besmele her surenin anahtardr.

VASIL

Fitre Zekât

Bilginler, fitre zekâtnn hükmü hakknda görü ayrlna dümü-
tür: Baz bilginler farz, baz bilginler sünnet olduunu ileri sürerken,

baz bilginler de fitrenin zekâda kaldrldn belirtmitir.
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Fitrenin batn yorumu udur: Allah öyle buyurur:
‘
Gökleri ve yeri

yaratan (fatr) Allah’a hamd olsun .’412 Baka bir ayette ise
‘

Göklerin ve ye-

rin dürülmü olduunu, sonra onlar açtmz (fetk) görmezler mi*'* buyu-

rur. Fetr, fetk, yani parçalanma demektir. ‘Her doan ftrat üzerine do-

ar’ ifadesi buradan gelir. Allah’n ilk açt (parçalad, fetk) ey, var

edi esnasnda var olanlarn kulaklardr. Bu, yokluk ve varlk arasnda

kün (ol) sözüyle kudretin onlara ilime halidir. Böylece Allah’n emrine

uyarak, bu hitap vesilesiyle kendi balarna olumulardr. Kün (ol),

mertebenin kelimesidir. lk yaratl esnasnda, kulaklar kendisiyle açt-

ilk ey ise, ‘Sizin Rabbiniz deil mlyim?’,H ayetidir. Onlar da, ‘Evet’

demilerdi. Dolaysyla bü insanlara özgüdür. Yaratma ise geneldir. Al-

lah’n insanlarn dillerini açn ilk ey ise, onlarn ‘Evet’ sözleridir. Al-

lah’n kendisiyle oruç tutanlarn midelerini açt ille ey, ‘Namaza çk-

madan önce Ramazan Bayram gününde yedikleri eydir.’ Cennetlikle-

rin midelerini kendisiyle açt ilk ey ise, Nun balnn cierinin arta-

nn yemeleridir,

Bayram günü fitre sadakas verirken kul, ‘samedanî (hiçbir eye

muhtaç olmamak, oruç tutma halinin ifade enii ey) özelliin sadece

Allah’a yaratn bilmelidir, çünkü oruç kula deil, Allah’a ait bir ey-

lemdir. Bu zekât, hür ya da köle, küçük ya da büyüle, erkek ya da dii

her insana farzdr. Söz konusu zekât, insann Rabligin müstahak oldu-

u ‘samedani’ özellii bilmesidir.

Bize göre fitre, hurma ve budaydan verilebilir, bundan bakasyla

verilemez. Bilginlerin çounluu ise, beslenilen dier eylerden de veri-

lebileceini kabul eder ki, bu tartmal bir konudur: Besin, bu doal

yapy ayakta tutan eydir. Ruhlarn besini, onlarn beslendikleri keif

ilimleri ya da özellikle imandr. Çünkü bu kadar bir ilim ile düünen

ruhlarn yaps ayakta durur. Onlarn zekât ise özellikle keif ilmidir.
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FASIL ÇNDE VASIL

Fitrenin Zengin-Fakir, Hür- Köle, Erkek-Dii, Küçük-

Büyük herkese Farz Olmas

Hz. Peygamber, fitreyi küçük-büyük herkese vacip klmtr. Bu-

nun batnî yorumu, örenen ve öreten demektir.

Hür ve kölenin batn yorumu udur: Hür ve köle, varlklara köle

olmaktan kurtulmu kimse demekrir. Onun vakti (ve hali), yaratklar-

dan kurtuluunu görmek olur. Köle -var olanlara bakmakszn- vaktini

Rabbine kulluunu görmekten ibaret sayan kimsedir. Erkek ve diiye

gelirsek, erkekte akl, diide nefs vardr. Her lcisinde de u durum dik-

kate alnr: Erkek ilahi ilme (metafizik) bakar. Diide ise, doa ilmine

baklr. Böylece her aratrmac, bakt yönden kendisine uygun eyle

ilikili olmutur.

(Hadiste geçen) Zengin ve yoksul, Allah ile zengin olan ya da Al-

lah’a muhtaç olan kimsedir.

Bir sa’ miktar buday ise, insann yaratlnn dört müdd’ü (bu-

day ölçek birimi) demektir. Onun sa’ (dört müd bir sa’ eder), dört ka-

rmadr, Her unsurun veya karmn bir müdd’ü vardr. Bunun nede-

ni, insann ruh, akl, beden ve mertebe bakmamdan yetkinliidir. Sonra,

onda dört nispetin görülmesi gelir. Bunlarla d varln ve oluunun

esaslarn var ederken Rabbini niteler. Bunlar hayat, bilgi, irade ve kud-

rettir. Her niteliin bir müdd’ü vardr. Böylece toplam, bir sa’ eder. Bu

ilahi niteliklerle O, Rab; sen ise O’nun merbubu ve kulu olabilirsin.

VASIL

Dârekutnî, bn Ömer’in öyle dediini aktarr: Hz. Peygamber,

küçük ya da büyük, hür ya da köle herkesin fitre vermesini emretti.’
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VASIL

Batnî Yorum

Hoca, terbiye ettii örenciyi, örencinin bilgisinin ulaamayaca

dereceye tamay hedefler. Oraya ulanca, eyhin onun adna amaçla-d fayda gerçekleir. te bu öretmenin zekâtdr. Çünkü niyet edilen

eyin iyilii örenciye dönmütür ve kendisine dönen iyilii örenciye

hoca vermitir. Kukusuz hocaya, örencinin dürüsdüü sayesinde sa-

hip olmad bilgiler açlabilir. Korumas ve gözetimi altnda bulunan

yetimin malnn zekâtn veren veli de, bu meseleye girer.

FASIL ÇNDE VASIL

Yahudi ve Hristiyandan Fitre Zekâtn Almak

Bbu’l-Hasen ed-Dârekumî (r.a.), kitabnda Hz. Peygamberin Ya-

hudi ve Hrisüyanlardan fitre zekât aldn aktarr.

Meselenin batn yorumu udur: Hemcinsin olmayan birine iyilik

yapmaya niyedenmenin iyilii sana döner. Ben, bir Yahudi ve

Hristiyann inand din ve kitaplarnda doru olan eylere kendi kita-

bma inanmam yönüyle inanrm. Allah öyle buyurur: ‘Müminler Al-

lah’a, meleklerine, kitaplarna, peygamberlerine ve elçilerine inanan kimse-

lerdir. Peygamberlerinden hiç birini ayrt etmeyiz.

Ms Buradan, Müslüman

fitre zekâtn: Yahudi ve Hristiyandan alabilir. Çünkü ben de onun

inandna inananlardandm. Çünkü benim kitabm onun kitabm, di-

nim onun dinini içerir. Dolaysyla, onlarn dini ve kitab benim kita-

> bm ve dinime dahildir.

Nefsin ibadete hazz ortak yapmas, ‘Üzeyr Allah’n oludur, Me-

sih Allah’n oludur’ diyen Yahudi ve Hristiyanlarn durumuna benzer.

Müminin ise, bu nitelikteki nefisten zekât almas gerekir. Çünkü Hz.

Peygamber, bir Yahudi cenazesinde ayaa kalkm ve öyle demitir:
cO

bir nefis deil midir?’ te bu, Yahudi ve Hristiyandan fitre zekâtm al-
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mann batnî yorumudur. Bu durum, manay dikkate aldnda böyle-

dir. Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin tiiretildii ‘hidayet (yahudi)’ ve

‘yardm (nasranî, hristiyan)’ kelimelerinin lafzn dikkate aldnda ise,

onlardan zekât almak, zekâtla sadece Allah’n rzasn gözetmek anlam-

na gelir.

Elli birinci ksm sona erdi, onu elli ikinci ksm takip edecektir.



[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELLKNC KISMI

Rahman ve Rahim Olan Allah’n Adyla

FASILÇNDE VASIL

Fitre Zekâtn Verme Vakti

Hz. Peygamber, fitre zekâtnn insanlar bayram namazna çkmaz-

dan önce verilmesini emretmiti.

Meselenin batnî yorumu udur: Muhtaç olanlara rahat ulatrma-

da acele edip sonra namaz klmaya gitmek gerekir. ‘(Peygamberle) Ko-

numanzdan önce sadaka verin’
41* ayetinde belirtilen durum budur. Hz.

Peygamber ise, TSIamaz klan kii Rabbiyle konuur’ der. Öyleyse, na-

maz klan kii namazgaha gidendir. Böyle yapmak ise, onun adna daha

hayrl ve daha temiz bir davrantr.

FASIL ÇNDE VASIL

SadakadaAr Giden

Bir ravi Hz. Peygamberdin öyle dediini aktarr: ‘Sadakada an
giden onu vermeyen gibidir.’ Hadisi Ebu Davud aktarmtr.

Meselenin batini yorumu udur: ^Nefsinin senin üzerinde hakk var-

dr, gözünün senin üzerinde hakk vardr.’ Onlar güçlerinin üzerinde bir
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yükle sorumlu tuttuunda hasta edersin ve bu durum pek çok iyiliin

ihmaline yol açar. Bu durumda sen, bir hayr yapmak isterken dier ha-

yrlar engelleyen haline gelirsin. Halbuki sen, netsin ancak bu organlarla

i yapabildiini biliyorsudur. Daha önce skntl ilere zorlanmalar ne-

deniyle, araçlar ilevsiz kaldnda ve amel yapamadklarnda ise, iyilii

engelleyen kimse saylrsn. Bu konuda öyle bir msramz vardr:

Sanatkârn bir ite yapabildii

Araçlarn ona imkân verdiidir.

Snn amak, belirlenmi olann eksikliidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Baln Zekât

Tirmizi bn Ömer’den Hz. Peygamberin öyle söylediini aktarr:

‘Baln her on tulumundan birinde bir tulum zekât vardr.’ .

Meselenin batn yorumu udur: Velinin vahiy sayesinde ald
bakasyla ilgili olan bilgiyi ilgili kiilere duyurmas vaciptir, çünkü bu

bilgi ona bakalarndan dolay verilmitir. Burada, dier nitelikleri deil

-ki bilginin elde edilme özellikleri (yol ve yöntemleri) pek çoktur- sade-

ce vahyi zikrettik. Çünkü bakasyla ilgili bilgiyi bala benzettik, bal ise

vahyin ürünüdür. Allah öyle buyurur: ‘Rabbin arya vahyetti.'*'
7 Öyley-

se, böyle bir bilginin zekât onun öretilmesidir.

FASIL ÇNDE VASIL

Zekât Köklere Deil, Hürlere Farzdr

IIz. Peygamber öyle buyurur: ‘Azat edilinceye kadar sözlemeli

kölenin malna zekât yoktur.’ Hadisi Dârekutnî, Cabir’den aktarr.
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Meselenin batn yorumu udur: Kölenin sadaka almas caiz deil-

dir. Denilir ki Hz. Peygamberin Allah karsnda kul olduu tam olarak

anlalsn diye sadaka almas yasaklanmt. Hz. Peygamberden, oturur-

ken veya hareket ederken hür olduunu gösteren hiçbir eylem bilinçli

veya bilinçsiz olarak ortaya çkmamtr. Kendilerine bir ihsan olarak,

ailesi de (âl, kendisine inanan seçkinler ve bilginler) bu konuda ona ka-

tlmtr. Köle sadaka alamayaca gibi hür oluncaya kadar malna da

zekât dümez. Çünkü köle, efendisinin karsnda bir eye sahip olamaz.

Hür insann zekât vermesinin illeti, sahiplik iddiasdr. Kölenin ise

herhangi bir eyde bir iddias yoktur. Köle, kendi kymetiyle özdetir

(kendisi bir maldr). Baka bir ifadeyle köle, kendisiyle alm-satm yap-

lan bir bedeldir. Bedeli hakknda bir iddiada bulunmas ya da efendisi-

nin ondan istedii eyde direnç göstermesi düünülemeyecei gibi

(kendi hakikatine göre) köle de böyledir. Efendisiyle ilikisinde kyme-

tine bakmayan her köle, tam olarak köle olamayaca gibi kendisi hak-

knda bilgisi de yoktur. te bu, bir görü ayrl olmakszn sûflerin

mezhebidir.

Efendi karsnda köle bu durumdaysa, köle gizlenmi (silinmi),

efendi ortaya çkm ve görünmütür. Çünkü zuhur ve görünmenin asl

iddiadr. Efendi ise, bu halde köleyi ereflendirmek için bakasmda köle

özelliiyle bulunur. Bu ise ‘Acktm, beni doyurmadn, hasta oldum

beni ziyaret etmedin’ hadisinde belirtilen durumdur. Ackmak ve hasta

olmak, kullarn özelliklerindendir. Nitekim Allah (kendisine bunun an-

lamm soran kuluna verdii) cevapta öyle der: ‘Falan kulum hasta ol-

du, onu ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yannda bu-

lurdun.
5

Öyleyse, Allah bu özellikteki kulun yannda olduu gibi kul da

bu nitelie sahip olduunda Rabbinin katindadr.

Anla!
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FASIL ÇNDE VASIL

Sadakalar Nerede Alnr

Ebu Davud, Hz. Peygamberden sadakalarn evlerindeyken alnaca-

n belirten bir hadis aktarr.

Meselenin batn yorumu udur: nsann evi, onun bedenidir. Be-

eri mhlardan sadakalar ahiret hayatnda alnacaktr. Dolaysyla beden-

lerin de diriltilmesi gerekir, çünkü zekât sorumluluu olan kiiden ze-

kât, ancak onun evinde alnmaldr. Ruhlarn ise, bedenlerinden baka

evi yoktur.

FASIL ÇNDE VASIL

Zekât Vermeyen nsandan Hükümdarn Önce Zekât, Son-

ra Malnn Yarsn Almas

Ebu Davud, Hz. Peygamber’in zekât alm ve zekât vermeyen ki-

iyle ilgili bir hadiste öyle dediini aktarr: ‘Rabbimizin büyüklüünün

bir gerei olarak, biz hem zekât hem de malnn yarsn alrz.’

Meselenin batn yorumu udur: nsann amelleri iki ksma ayrlr.

Bir ksm nefsine, bir ksm ise organlarna özgüdür. Ameldeki zorunlu

zekât, Allah’n insana farz kld ameller mendup veya mübah davra-

nlardr. Malnn zekâtn vermediinde Allah, farz yerine getirmenin

zorunlu olduu esnada yapt davranlarna bakar. Bu esnada yapt
davranlar güzel huylar ise, hak ettikleri sevab vermeyip o vaktin ame-

linin zekât olarak tutar. nsan bu esnada kötü davranlar yapmsa gü-

nah katmerleir. Çünkü farz bir ibadeti yerine getirmedii gibi ayn

zamanda kötü bir amel sahibi de olmutur. Bu durumda iki kötülüü

birletirmi saylr. Birincisi uygun olmayan eyi yapmak, kincisi ise

yapmas gerekli ameli yapmamaktr. O esnada mübah bir davran ya-

pyor idiyse, özellikle farz terk etmesi nedeniyle cezalandrlr.
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‘Amelinin yarsn almaya’ gelince, bu, kendisinde iddiann bulun-

duu tasavvur edilen ksmdr. O da, ameldir. Çünkü yükümlülük,

yapmak ve yapmamak diye ikiye ayrlr. Yapmamada herhangi bir iddia

yoktur. Geride (iddiann konusu olarak) yapmak kalr. Allah ise, o fiil-

deki failin kendisi olmas kantyla ameli (sahibinden) alr. Bu durum

ona gösterildiinde, geride ödül olarak isteyebilecei bir ey kalmaz.

Çünkü ödül almak, onun bir davran sahibi olmasna balyd. Halbuki

failin Allah olduu kendisine görünmütür. Böylecc, ya cezadan sonra

ya. da cezadan önce olmak üzere, Allah ihsanyla kendisini balaynca-

ya kadar hayret içinde kalr. Hesabn görülecei ahiret hayatnda, (zekât

vermeyenden) maln yarsnn alnmasnn anlamdr.

FASILÇNDE VASIL

Sadaka çin Çalan Memnun Etmek

Haris b. Ebi Üsame, Müsned’inde Enes’in öyle söylediini zikre-

der: ‘Süleymoullarndan bir adam gelmi ve öyle demi: Ey Allah'n

peygamberi! Senin elçine zekât verdiimde, onu Allah’a ve peygambe-

rine vermi saylr mym? Hz. Peygamber öyle demi: ‘Evet! Onu be-

nim elçime verdiinde sorumluluundan kurtulmu olursun. Sevab sa-

na, günah onu deitirenin üzerinedir.’

Ebu Davud, Cabir’den Hz. Peygamber’in öyle dediini aktrr:

‘Size sevmediiniz süvariler gelir. Onlar geldiinde kendilerini ‘ho gel-

diniz’ diye karlayn. Adil davranrlarsa, sizin lehinize, hakszlk yapar-

larsa kendi aleyhlerinedir. Onlar honut ediniz. Zekâtnz tam verirse-

niz, onlar raz edersiniz ve size dua ederler.’ Yine baka bir hadiste Be-

ir b. Haasiye’nin öyle söylediini aktarr: ‘Peygambere öyle sorduk:

‘Ey Allah’n Peygamberi! Sadaka memurlar bize zulmediyor! Yaptklar

hakszlk ölçüsünde mallarmz gizleyebilir miyiz?’ Hz. Peygamber ise

‘hayr’ diye cevap vermitir.’
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VASIL

Batnî Yorum

Sadaka toplaycs, (içinde bulunulan) vakit demektir. Onun ho-

nut edilmesi, getirdii eye göre halinin gereiyle onu karlamaktr.

Güçlük vc kahr getirse bile onu honut etmek gerekir. Bu durum, in-

sann herhangi bir amelinde, yani hayr amellerinde bulduu düünceye

benzer. Bununla birlikte o, meakkatli, hatta yok olmaya yol açacak e-

kildeyse durum farkldr. Ebu Mcdyen böyle bir düünce hakknda öy-

le derdi: ‘Diyet, katilin görevidir.’

Allah muhacir hakknda öyle der:
‘
Sonra ölüm ona ularsa, onun

ödülü Allah’a aittir
*'11 Sadakada haddi amann tarz öyledir: Allah, nef-

sin için üzerinde bir halt yaratmtr. Gözünün de senin üzerinde bir

hakk vardr. Buna ramen sen, kendine zulmetmisin. Bu durum, se-

çilmi kiiler hakknda söylenen,
‘
Onlarn bir ksm kendisine zulmeder* 1?

ayetinde belirtilen durumdur. Ar giden, vakittir ve o düündüü eyi

akla getiren düüncedir. Vakit, hem ar giden ve hem de adil olandr.

VASIL

Sadakay Aceleyle Vermek

Müslim b. Haccac, es-Sahih’inde Hz. Peygamber’in öyle dediini

aktarr: ‘Sadaka (aceleyle) veriniz! nsan sadakas elindeyken yürür de

sadaka verdii kiiye öyle der: ‘Bunu bize dün getirseydin kabul eder-

dik. imdi ise ihtiyacmz yoktur. Böylece sadakasn verecek kimse bu-

lamaz.’
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VASIL

Batnî Yorum

Sadakada acele etmek, batnda tövbeye komak demektir ve o, farz-

lardan biridir. Can çekime vaktine ertelenen tövbe kabul edilmez. Bu-

rada ince bir mesele vardr ki, arkadalarmz içinden onu kavrayanlarn

says pek azdr. öyle ki: rade edilen kii (istenilen), bazen tövbekâr

olmayabilir. Bazen, kendisine bir inayet olarak, Allah yönünden gelen

bir kefi olabilir. Bu durumda ona gösterilen ilk ey, Allah’n her eyin

yaratcs olduudur. Dolaysyla insan, zahirî ve batm bir hareket ya da

amel ya da niyet veya herhangi bir ey görürse, bunlar Allah’a aittir. O,

kendi adna hiçbir eye sahip deildir. Böyle bir durumda onun tövbe

etmesi düünülebilir mi, düünülemez mi? O fiillerin kendisinden çeki-

lip alndn görür. Tövbe ederse, bu kefe ramen tövbesi kabul edilir

mi, edilmez mi? Ya da, bu kii, ‘güne batt yerden doduktan sonra’

tövbe eden kii gibi midir? Çünkü hakikat günei, burada bilgisinin

doruluu sayesinde ‘kalbinin batsndan domutur.’ Bu ise, çekilen-

istenilen kimsenin kalbine gelen en çetin hallerden biridir. Çünkü töv-

benin ve amelin kabulü, perdelenmeye baldr. Bu perde, amelin insa-

na izafe edilme perdesidir. Burada ise, insann kabul edebilecei hiçbir

ey ortaya çkmaz. Bilakis insan {bu keif esnasnda) Hakk’n ellerinde-

dir. Kabul ise, ancak bakasndan olabilir.

Bilmelisin ki, bakan kiinin durumu, amel sahibiyle bir deildir.

Bakan kii, amel sahibinden kabul eden kiidir. Amel sahibi ise, hangi

amel olursa olsun, bu amelin kendisinde ortaya çkt zatta etki eden

kimsedir. Böyle bir keif sahibinin tövbe etmesini tasavvur edebiliriz ve

burada tövbe eden Allah’tr. Bu insann müahede edebilecei nihai ey
budur! Artk hangi halde olursa olsun, itaatlere komaldr, durmamak

gerekir. Çünkü nefesleri kendisine ait olmad gibi bu dünyadan baka

bir yerde dc yükümlülük yoktur. Kyamet günü, insanlar sadece secdeye

çarlr (A’raf ehli). Bu secde, snanma secdesi deil, ayrma secdesidir.

Secdeye çarldnda Allah’a secde eden kimse, iki yüzlülükle ve korka-

rak secde edenlerden ayrr. Dünyada ise, suretler birbirine kart
için bu ayrma gerçeklemez.
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FASIL ÇNDE VASIL

Sadakann lahi Niteliklerden çerdii Etki

Bunlardan biri, ‘Bir ey infak ederseniz, Allah onun yerine yenisini ko-

yar’
4™ ayetidir. Müslim, es-Sahih’inde Ebu Hureyre’den öyle bir hadis

.

aktarr: Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Kullarn sabahlad her gün,

iki melek iner. Bunlardan biri, ‘Allah'm! nfak edene bedelini (halef)

ver’ derken dieri, ‘Allah'm! nfak etmeyenin maln telef et’ diye dua

eder.’

. Kardeim, dikkat et! Allah, hüviyetini senin malndan eksilen eyin

bedeli yapmtr. Sen, sadaka verdiin kimseyi ihya etmi saylrsn. Bu

nedenle Allah da sana ebedi bir hayat ile hayat verir (ihya-hayat). Çün-

kü senin hayatn Hak deil ise, hiçbir hayattan söz edilemez. öyle di-

yebilirsin: ‘Dediin gibi olsayd, zikredilen ayet ‘yahlifuhu (onun yerini

alrd)’ eklinde okunmalyd.’ Buna öyle cevap veririz: Hüviyet, zatn

ayndr. Hüviyet, sadaka verenin hayatnn kendisine bal olduu ilahi

bir isimle sadaka olarak verilen eyin yerini alr. Allah’n isimleri, kendi-

sinden baka deildir. Fakat nispetlerin (nitelikler), farkllnn düü-

nülmesi nedeniyle hüviyet böyle ifade edilir. Bu anlamlarla ilgili ifadele-

rimiz, bu konudaki yerleil? terminolojiye göre söylediimiz ve iaret

ettiimiz hususlar bilen arkadalarmza söylenmitir. Bu dile yabanc

olann itiraz ise geçerli deildir.

Melein, ‘Allah'm! nfak edene, bedelini (halef) ver’ dediini gör-

mez misin.' Bununla beraber sözü ve vaadi doru olan Allal bize (veri-

len sadakann) bedeli vaat etmitir. Burada infak, helak ve teleften gelir.

Baka bir ifadeyle, maln infak eden çii sahip olduu mal telef etmi-

tir ve bir boluk da yoktur. (Melek der ki: Allah'm!) Telef olan maln

yerine, urunda maln telef edildii kimseyle ilikili olan eyi koy! Böyle

birinin ecri, hayat verenin ecri gibidir. Dikkat ediniz, dier melek ne

söyler: ‘Allah'm! infak etmeyene telef ver!’ Çünkü melekler iyiliin vc

hayrn dilidir. Bu melek, ‘Allah'm! Sadakasn vermeyene verene verdir

ini ihsan et. Rüylece arkada gibi o da maln telef eder.’

Baka bir ifadeyle melek sanki öyle der: ‘Allah'm! Maln tutan

infak etsin diye infak ederek rzklandr. Bu insann kendi iradesiyle ma-
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ln ifak etmesini ezeli ilminde takdir etmemisen, yine de maln telef

et! Böyle yaparsan, ona musibete urayanlarn ödülünü vermi olursun,

o da iyilie ular. Çünkü sen öyle buyurdun: ‘Göklerde ve yerdeki her

ey isteyerek ya da zorla Allah’a secde eder™' radesiyle sadaka vermeyen

kii, maln zorla telef etmitir. Sen de, mal telef edilen bu insan kendi

irâdesiyle böyle bir eyi amaçlam olmasa bile, rahata ulaan kiiye ve-

recein ekilde bir sevap kendisine vaat et!’ Melein bu duas, insana

yaplm hayr duadr, yoksa meleklerin mertebelerini bilmeyenlerin

zannettii gibi bir beddua deildir. Çünkü melek, özellikle Hakk’n var-

lna inananlar aleyhinde beddua etmez. O’nu birliine inananlar

hakknda ya da O’nun katndan gelene inananlar hiç hakknda beddua

ederler mi?

Hiç kukusuz, melein duas iki nedenle kabul edilir: Birincisi, me-

lein temizlii, kincisi ise bakas hakknda dua etmi olmasdr. Öyley-

se bu dua, günahkâr olmayann diliyle -melein dili- mal sahibine dua

etmektir. Günahsz bir dille dua etmek, dilleri günahkâr insanlarn için-

de de vardr. Allah Hz. Musa’ya öyle der: ‘Bana kendisiyle günah ile-

mediin bir dille dua et.’ Hz. Musa, ‘O dil nedir?’ diye sormu, Allah

ise, ‘Senin kardeine, kardeinin de sana dua etmesidir’ demitir. Çünkü

her biriniz, bir dierinize dua ettiiniz dilinizle bana asi olmadnz. Do-

laysyla kardei adna bana dua eden kii, temiz bir dille dua etmi de-

mektir. Allah duay ona izafe etmitir, çünkü dua eden, edilenin vekili-

dir. Dua edenin diliyle ise, dua edilen insan günah ilememitir.

Bunlardan biri de, Müslim’in Ebu Hurcyrc’dcn aktard u hadis-

tir: Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Allah bana öyle demitir: Sadaka

ver ki sana da verilsin.’ Allah senin sadaka vermenin, Hakk’n sana infak

etmesine sebep olacan bildirmitir. Bu da, ilahi mertebede sadakann

etkilerinden biridir.

Sadakann baka bir etkisi de Tirmizi’nin Enes b. Malik’ten aktar-

d u hadiste dile getirilir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Sadaka

Rabbin gazabn söndürür ve kötü ölümden kurtarr.’ Bu hadis, hasen-

garip hadistir. Buna göre, (hayrsz bir ölümden) kurtarmak ve gazap

ateini söndürmek, sadakann bir sonucudur. Çünkü Allah, kyamet

günü dala önce hiç kzmad, daha sonra da bir daha kzmayaca e-

kilde öfkelenir ve gazap eder. Bu balamda, Allah’n kzmas, anna ya-
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rar ekildedir, çünkü bize kendisiyle hitap ettii kzma, hiç kukusuz

tarafmzdan bilinir. Fakat onun Allah ile ilikisi meçhuldür. Yoksa ga-

zap meçhul deildir ya da gazap sahibinde meydana getirdii ey ya da

bilmediimiz baka bir manaya yorumlanmas söz konusu deildir.

Böyle olsayd anlamadmz bir eyle bize hitap edilmi olurdu. Böyle

bir ifadenin ise bizde bir etkisi olamayaca gibi bu ifade öüt de sayl-

mazd. Çünkü maksat, bilebileceimiz bir eyi açklamaktr. Fakat özel

olarak Allah ile gazap arasndaki bu ilikiyi bilmiyoruz. Bunun nedeni,

nispet edilen eyi deil, nispet edilen zat bilmeyiimizdir. Bunu bilme-

lisin!

Yakm-Marip’te ‘muvazene (denge, bilgisi ledünni deil, salih

amelden meydana gelen kii)’ ehlinden bir eyhin bama öyle bir hadi-

se gelmiti: Hükümdara eyhin öldürülmesini gerektirecek bir takm i-

ler bildirilmiti. Hükümdar, bir yandan eyhin tutuklanarak getirilme-

sini emrederken öte yandan eyhi kendilerine sormak amacyla da bü-

tün insanlara toplanmalar söylenmi. nsanlar eyhin öldürülmesini ve

zndk saylmasn, gerektirecek sözler söyledii iddiasyla öldürülmesi

hususunda görü birliindeydi. Bu esnada eyh yolda ekmek satan bir

adama rastlam ve ona, ‘Bana yarm somun ekmek borç ver’ deyince

adam da vermi, eyh de yoldan geçen birine ekmei sadaka olarak

vermi.

Sonra, o büyük topluluun arasna getirtilip oturtulmu. Hakim,

insanlar eyhin hakknda söylenenler hususunda tanklk ederse, kötü

bir ekilde öldürülecei hükmünü vermi. Hakim de eyhten en çok

nefret edenlerden biriydi. öyle demi:

-‘Ey Merakeliler! Bu gördüünüz adam falancadr. Onun hakkn-

da ne dersiniz.?’ Hepsi birden:

-‘Adil ve beenilen biridir’ demi.

Hakim arm, eyh ise ona öyle demi:

-‘arma! Bu mesele, yadrganacak bir i deildir. Hangisi daha

büyüktür: Senin gazabn m, yoksa Allah’n ve atein gazab m?’ Ha-

kim:

-‘Allah’n gazab vc atein gazab daha büyüktür.’ eyh öyle sor-

mu:
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-‘Ölçü ve miktar bakmndan hangi ey daha koruyucudur (takva):

Yarm somun ekmek mi, yarm hurma m?’ Hakim: \

-‘Yarm somun’ diye cevap verince, eyh öyle demi: '

-‘Senin ve bu topluluun öfkesini yarm somun ekmekle dindir-

dim. Çünkü Hz. Peygamberin öyle dediini duydum: ‘Bir hurma par-

çasyla bile olsa cehennemden korunmaya çaln.5 Baka bir hadiste ise

öyle buyurdu: ‘Kukusuz sadaka, Rabbin öfkesini söndürür, kötü

ölümü def eder.’ Hiç kukusuz Allah bunu yapt: (Allah’n öfkesi kar-

snda) Sizin (öfkenizin) küçüklüü ve (hurmaya göre) benim sadaka-

mn büyüklüü sayesinde, Allah kötülüünüzü ve kötü ölümü benden

uzaklatrd. Çünkü benim sadakam, hurma tanesinden daha büyük

iken sizin öfkeniz ise atein ye Rabbin öfkesinden daha küçüktür.’

Bunun üzerine, oradakiler eyhin iman karsnda hayrete dütü-

ler.’

'

"
. ;

Ölümlerin en kötüsü, inam bedbahtla götürecek bir halde öl-

mektir ve AUah sadece bedbahta öfkelenir. Rabbin öfkesinde, kötü

ölümde ve cehennemin otoritesinde sadakann nasl etkin olduuna ba-

kiniz! Öfkeliyken nefsine sadaka veren -kii, o esnada nefsine sahip ol-

makla sadaka verebilir. Öfkeliyken insann kendine sahip olmas, far-

knda olmad bir yönden verilmi bir sadakadr. Hz. Peygamber öyle

buyurur: ‘Güçlü insan gürete iyi olan deil, öfkelendiinde nefsine sa-

hip olan kimsedir.’ Çünkü öfke, yakc bir atetir. te bu (öfkeye sahip

olmak), insann kendisine verdii sadakadr. •
.

Allah, kendisine ortak koan insan balamayacam belirtmitir.

Bununla beraber Allah, sadaka verdii ölçüde ona kolaylk salar. Ebu

Davud, Hz. Âie’den öyle bir hadis aktarr: Hz. Aie Hz. Peygambere,

•Ey Allah’n peygamberi! Abdullah b. Cud’an nerededir?’ demi, o da

‘atetedir’ diye cevap vermi. Bu ifade Hz. Aie’ye ar gelmi. Hz.

Peygamber ‘Ey Aie! Sana ar gelen ey nedir?’ diye sorunca, o da

‘Yemek yedirir, akrabalarn gözetirdi’ diye cevap vermi. Hz. Peygam-

ber ise öyle cevap vermi: ‘Söyledikierü karlnda azab hafifletilir.’
' > 'V *

t

'
‘

Baka bir ifadeyle o kiinin azab, sadece yapt güzel huylar sayesinde

hafifler.

Buharî es-Sahih’inde Hz. Peyamber’in öyle buyurduunu akta-

rr: ‘Bir hurma parçasyla bile olsa ateten kendinizi koruyun. Hurma
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parças bulamayan ise, güzel sözle kendisini korusun.’ Baka bir hadiste

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Güzel söz sadakadr, her tespih sadaka-

dr, her tehlil (la-ilahe illallah) sadakadr.’ Hadiste, bunlarn dndaki

zikirler ve güzel ahlâkn gerekleri de zikredilmitir. Müslim es-

Sahih’inde Ebu Hureyre’nin öyle dediini aktarr: ‘Hz. Peygamber

öyle buyurur: Allah yolunda harcadn bir dinar, köle azat etmek için

harcadn bir dinar, yoksula ' sadaka olarak verdiin bir dinar, ailene

harcadn bir dinar, bunlarn en büyüü, ailene harcadn dinardr.’

FASILÇNDE VASIL

Sevdii eylerden nfak Eden Kimsenin Durumu

Allah öyle' buyurur: ‘Sevdiklerinizden infak edinceye kadar iyilie

ulaamazsnz .

M22 Abdullah b. Ömer, bu ayetin gereini yerine getirmek

amacyla tad satn alr, onu sadaka olarak verir ve öyle derdi: ‘En çok

tatly severim.’ nsan için sevimli olan ey, onui nefsidir. Nefsini Allah

yolunda infak ederse, onun karlm ve bedelini elde eder, çünkü bir

eyi yok.eden kimsenin yok ettii eyin deerini ödemesi gerekir. Hak,

kulun nefsini yok etmesini istemitir, çünkü insana sevdii eyleri infak

etmeyi emretmitir. O’nun yannda nefse bedel olarak ise cennetten

baka bir ey yoknr. Bu nedenle, baka bir ey bulamadnda, Allah’

bulursun, çünkü Allah, kendilerine boyun eilen eya bulunmadnda

bulunabilir. nsann nefsi ise, bütün eyadr ye o yok olmutur. Öyley-

se, nefsin bedeli zikrettiimiz eydir (Allah). Sadakann deerinin ne

kadar yüksek olduuna baknz!
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FASILÇNDE VASIL

Batn lmi Yönünden Sadakann Halleri

Sadakay açktan vermek, ez-Zahir ve onu vermeye balamak da el-

Evvel isminin gereidir. Onu huy edinmek ise, ‘Bana uyun ki, Allah sizi

sevsin
5123

ayetinin gereidir. Hâzinede verecek bir ey yokken, hüküm-

darn kendisine gelen yoksullar adma insanlardan (sadaka) istemesi (ya

da bu nedenle sadaka isteyen hükümdar) yaran dier organlara ve ken-

disine hüsnü zan besleyenlere ulaan bilgiden yoksun kalbe benzer.

Böyle bir kalp, Allah'n yükümlü tuttuu amelleri yerine getirmek üze-

re, zahir ve batn güçlerine yardm edecek bilgi ve halleri kendisine

vermesini ilahi isimlerden ister. Çünkü Allah Hz. Peygambere öyle

bildirmitir: ‘Her sabah her eklem için bir sadaka gerekir.’ Öte yandan,

her tespihi sadaka sayd gibi her tehliii de bir sadaka saymtr. Bun-

lar, bir niyete ve ihlasa gerek duyan hallerdir. Niyet ise, kimin adna ih-

lasl olunacan bilmeksizin gerçeklemez ki o da Allah’tr. Dolaysyla

hükümdar her ekleme, her eklemden dolay verilecek sadakay istemeli-

dir. Kalp, tebaasndan sorumludur. Onun tebaas ise, iç ve d bütün

güçleridir. Burada ifade ettiimiz ve dikkate aldmz bütün konulan

içeren bir hadis, Müslim’in Cabir b. Abdullah’tan aktard u hadistir:

‘Günün ilk saaderinde Hz. Peygamberin yannda bulunuyorduk. Çp-
lak, toz toprak içinde, heybe giymi ve klçlar boyunda bir topluluk

çka geldi. Büyük ksm, hatta hepsi Mudar kabilesmdendi. Hz. Pey-

gamber bu hallerini görünce yüzü kzard, içeri girip sonra çkt ve Bi-

lal’e ezan okumasn emretti. Sonra, kalkt ve onlara namaz kldrd, ar-

dndan bir hutbe okuyup öyle buyurdu: ‘Ey nsanlar! Sizi tek bir, nefis-'

ten, ondan da eini yaratan Rabbinizden saknn. O ikisinden pek çok erkek

ve kadn meydana getirdi. Kendisinden yakn akrabalara merhamet istedii-

niz Rabbinizden saknn. AUah sizi gözetmektedir.’42
*
‘Ey iman edenler!. Al-

lah’tan saknn ve her nefis yarn için ne hazrlayacana baksn. Allah’tan

saknn! Kukusuz Allah yaptklarnzdan haberdardr,.’
42*

Bir adam dinarndan, dirheminden, elbisesinden, bir tutam buda-

yndan, birkaç kilo hurmasndan, hatta birkaç hurmadan sadaka verebi-

lir.’ Ravi öyle devam etmi: ‘Ensar’dan bir adam bir kese getirmi. Ne-
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redeyse avucu onu tayamyordu, hatta tayamamt.’ öyle eklemi:

“Sonra insanlar onu rakip etmi. Elbiseler ve yemekler toplanmt. Hz.

Peygamberin yüzünün ay gibi parladn gördüm. Bunun üzerine Hz.

Peygamber öyle demi: ‘Kim slam’da iyi bir âdet çkarrsa, o adetin

ödülü kendisine ait olduu gibi daha sonra onu ileyecek herkesin ödü-

lü de -kendilerinkinden bir ey eksilmeden- ona aittir. Kim slam’da kö-

tü bir adet çkarrsa, onm günah ve -kendi günahlarndan hiçbir ey
eksilmeksizin- onu ileyeceklerin günahlar da ona aittir.’

FASIL ÇNDE VASIL

Organlarn Kendilerine Kötülük Aktaran Nefsi ve eytan
Allah’a ikayet Etmeleri

Keif ehli, bedeni eytann ilham ettii kötülüklerde kullanan habis

nefsi organlarn Allah’a ikayet ettiini görür ve duyar. Nurani yaps

yönünden de nefs, eytann kendisine aktard eyleri kabul edip iç ve

d güçlerde uygulayan hayvani nefsi (Allah’a) ikayet eder. Bu ikayet-

lerinde dürüst davrandklarnda ise, Allah onlar korktuklarndan emin

eder ve melein aktard eyleri kabul etme özelliiyle rzklandrr.

(Allah’n baarya erdirmesi anlamndaki) Tevfîk de, bu aktarma saye-

sinde onlar Allah’a ve peygamberine itaat etmede kullanr. Bu ameller,

Hakk’ görmeyi ve arada vasta olmakszn kqif ve müahede tarznda

O’nunla karlkl konumay salar. Allah da nimet ve ikramlarnn kar-

lnda ‘onaylama’ eklinde onlara hitap eder.

ekiller ve harflerle ilgilenen kör insanlar, farknda deildir. Onlar

sar, kör ve dilsizdir. Dolaysyla onlar anlamazlar. Sartklarnn ve

körlüklerinin fazlal nedeniyle, bu ikayeti duyamazlar. Yükümlü ol-

duklar davranlar yerine getirselerdi, hiç kukusuz, Allah böyle bir

bilgiyi onlara da öretir ve Allah ehlinin gördüü ve ulat gibi gözle

onu görürlerdi. Allah, bu bilgiye ulaanlardan biri hakknda öyle der:

‘Biz ona nezdimizden bir bilgi örettik.’ Baka bir ayette ise ‘Allah’tan

saknn, O size öretir’ buyurur. Baka bir ayette ise, ‘Allah’tan saknr-

sanz, size bir hrkan ve bir nur verir.’ Hz. Peygamber, dünyada gerçek-,
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leen her eyi içeren bir hadisinde zikrettiimiz hususa iaret etmitir.

Bu hadis, Buharî’nin dedemizin kardei Adiy b. Hatim’den aktard u
hadistir: ‘Hz. Peygamberin yanndayken bir adam gelmi ve yoksulluk-

tan ikayet etmi; ardndan baka biri gelmi ve yol kesme olaylarndan

ikayet etmi. Bunun üzerine ‘Ey Adiy! Sen Hîre’yi gördün mü’ demi.

Ben de, ‘Görmedim, ama duydum’ dedim. Bunun üzerine öyle demi:

‘Ömrün elverirse, Allah’tan baka kimseden korkmakszn bir kadnn

Hîre’den yola çkp Kabe’yi tavaf edeceini göreceksin.’ Ben de içimden

öyle geçirdim: ‘ehirleri yakp ykan Tayy’n korkunç adamlar nerede

olacak!’

(Hz. Peygamber öyle demi): ‘Ömrün uzun olursa, Kisra’nn hâ-

zinelerinin fethedileceini (göreceksin).’ Ben de ‘Hürmüz olu

Kisra’nn m?’ dedim. O da: ‘Hürmüz olu Kisra! Ömrün uzun olursa,

bir adamn bir avuç dolusu altn veya gümü çkarp onu verecek birini

arayacan, ama onu kabul edecek birini bulamayacan göreceksin.

Kyamet günü, her biriniz araclk yapan bir tercüman olmakszn Allah

ile karlaacaktr. Allah kendisine öyle diyecektir: ‘Ben sana tebli ya-

pan bir peygamber göndermedim mi?’ O da ‘Evet gönderdin’ diyecek.

Allah, ‘Ben sana mal verip ihsanda bulunmadm m?’ diye soracak,

adam ‘evet
5

diye cevap verecek. Sonra sama bakacak, cehennemden

baka bir ey görmeyecek, soluna bakacak, cehennemden baka bir ey
görmeyecek.’

‘

Adiy diyor ki: ‘Hz. Peygamberin öyle dediini duydum: Bir

hurma parçasyla bile olsa ateten saknn! Hurma parças bulamayan

ise, güzel söz söylesin.’

Hz. Peygamberin ‘Allah’tan baka kimseden korkmaz’ demesine

gelirsek, bu en büyük korkudur. Çünkü Allah, her eye hakim olduu

gibi her eyin sahiplii de O’na aittir. Nasl güvende olunur ki? te bu,

akllarmza yönelik bir uyardr. Böyle bir durumdaki ahs, dünya ha-

yatnda mal ve canna eziyet edecek kimseden güven içindedir. Hz.

Peygamber’in anlatmak istedii buydu. O halde kendisini güvenle

rzklandran Allah’tr. Buna karn ahs, kendisini veya vaktini bilme-

dii konularda Allah’tan korkar. Bu korkak, Allah’tan genel anlamda

korksayd, hiç kukusuz korkusu diniyle ilgili olurdu. Çünkü eytann

kalbine ulamas tehlikesi ortadan kalkmamtr. Halbuki yolcularn
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kendisine uradklar görünür yol, güvenlidir. Allah’tan korktuunda

ise, Allah onu can ve mal hakkndaki korkudan al koyar. Yol güvenli

olmadnda bile, böyle bir korkak güvendedir. Çünkü bu insan, (söz-

gelii) sadece kendisinden çekip alnabilecek dini hakknda bir tehlikede

olabilir. Yolda hrszlar buna musallat olup mal ya da can telef olsa bi-

le, belki de bundan dolay sevinir ve neelenir. Çünkü bama gelen bu

musibetten dolay, ona bol sevap ve günahlarna kefaret yazlr. Böyle

bir insan, büyük bir kazanç karlnda vadeli ticaret yapan tacire ben-

zer.

Peygamberin, ‘Allah’tan baka kimseden korkmaz’ eklindeki ben-

zetmesi ne güzeldir! Öyleyse güven nerededir? Bir adam kendisine yol

kesmelerden ikayette bulunduunda Hz. Peygamber’in Adiy’e söyledi-

i bu söz, alla gelmi güvenin sadece bu esnada gerçeklemesiyle ilgi-

lidir. Fakat Hz. Peygamber, akl ve saknma sahiplerinin anlayabilecei

ekilde bu güvene Allah’tan korkmay da dahil etmitir. Böylece hitap,

genel için güveni, seçkinler için ise korkuyu ifade eder. Öyleyse bu, Al-

lah'n seçkin kullarnn hallerini açklar. Baka bir ifadeyle onlara öyle

denilir: Güven halinde Allah’tan korkarak böyle bir halde bulunun. te
bu, düünen ve basiretle gören kimse için, bütün hakikaderi kendinde

toplamak özelliinden söylenmi bir hadistir.

FASIL ÇNDE VASIL

Yaknlara Sadaka Vermek ve Bu Konuda Komuluu Gö-

zetmek

nsana en yakn kii, kendisidir. Allah, kuluna yaknlndan söz

ederken öyle der: ‘Allah ona ah damarndan daha yakndr.’ Burada

adeta öyle demektedir: ‘Allah, kula kulun kendisinden daha yakndr.

Öyleyse insann nefsi, sadaka vermeye bakalarndan daha layktr. Ayn
ekilde, insana nefsinden daha yakn olan Allah da borç vermeye daha

layktr. Sadaka verilen herkese önce yaratlmlardan, sonra organlarn-

dan, sonra kendisine daha yakn olanlara bir sadaka düer. Bu yaknlar
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ise aile, çocuk, hizmetçi ve yakn akrabadr; Ayn ekilde, örencisine ve

kendisinden bir yarar talep edene de sadaka verir.

Arif, Rabbi hakknda kesin bir bilgiye ulatnda, adeta bütünüyle

nur haline gelir. Hak ise onun kula, gözü ve bütün güçleri haline ge-

lir. Bu durumda arif, bütünüyle Hak olmutur. Allah ehli olan kimse,

hiç kukusuz, bu nitelikteki bir insann ailesidir. Nitekim onlar Kuran

ehli, Allah ehli ye O’nun seçkinleridir. Ayn ekilde, Allah ehli ve O’nün

seçkinleri dc zikrettiimiz bu insann ailesidir, çünkü o, bütünüyle Hak

olmutur. Hz. Peygamber bir duasnda ‘beni nur yap’ der. Bunun ne-

deni, Hakk’n kendisini cn-Nur diye isimlendirdiini bilmesidir, çünkü

o, kullar içinde Allah’n vekilidir. Öyleyse, sadaka veren insan bu du-

rumdaysa, Allah ehline sadaka veren kii ailesine sadaka vermi gibidir.

Bir gün, biliye’de eyhimiz Ebu’l-Abbas el-Ureybi’nii yannda

oturuyordum. Ben ya da bir bakas sadaka vermek istedi. Cemaatten

biri sadaka vermek isteyene, ‘Yakn akrabaya sadaka vermek daha layk-

tr
5
deyince, eyh anszn konuann sözüne unu ekledi: ‘Allah'a!’ Ba-

mdan souk sular döküldü. Vallahi, bu sözü o anda Allah’tan duy-

mutum. Kalbimin anlayp içine nüfuz etmesinden, o sözün Kuran’da

da Öyle nazil olduunu zannettim. Orada bulunan herkes böyle zannet-

ti.

Allah’n nimederini Allah ehlinin yemesi gerekir. Bu nimeder onlar

için yaratld. Bakalar ise, Allah ehlinden dolay onlar yer. Allah ehli,

nimetlerin birincil hedefi, onlarn dndakiler ise, söylediimiz gibi,

toplulua uyarak o nimeti yiyen kimselerdir. in ayrntsna inersek, in-

sandaki her bir cevher ya da araz Allah’ tespih eder. Dolaysyla her a-

hs Allah ehlidir ve âlemde bu genel ‘ehil olma’nn dnda kalan kimse

yoktur. Seçkinlerin üstünlüü ise, sadece keif yoluyla bu bilgiye ermi

olmalarndan kaynaklanu. Bu mesele, Allah yolundaki en kapal konu-

lardan biridir. Çünkü toplam, bu parçalardan bakas deildir, dolay-

syla parçalar bütünün kendisidir, O halde bütün, parça demektir. Öte

yandan parça, itaatkârdr. Bütün ya dâ toplam ise, bu nitelie sahip de-

ildir. Fakat bütün ya da toplam, toplamn birliiyle itaat eder. Bu ise,

toplamn bireylerinin itaatinden farkl bir itaattir.

Aileye sadaka vermek ve batnî yorumunu böyle yaptmz bu sa-

dakann fazileti hakknda bilinen ve kabul edilen bir rivayet gelmitir.
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Müslim es-Sahih’inde Ebu Hureyrc’den Hz. Peygamber’in öyle dedi-

ini aktarr: ‘Allah yolunda veya köle azat etmek için veya bir yoksula

sadaka olarak veya ailene harcadn bir dinar: Bunlarn en büyüü, ai-

lene harcam olduundur.’

FASIL ÇNDE VASIL

Yakn Akrabay Ziyaret ve ‘Rahim Rahman’dan Bir Daldr'

Allah sana hakikatleri kendisinden anlamay nasip etsin, anlamalsn

ki, ‘Rahim Rahman’dan bir daldr, onu kavuturan Allah kavuturur.’

Baka bir ifadeyle, kendisinin dal olduu kimseye kavuturan. ‘Onu ke-

seni ise Allah keser.’ Yakn akrabaya sadaka, Rahman’a kavuturan bir

sadakadr. Akrabann dndakilere sadaka ise, Rahman’a kavumay
salamakszn Rahman’m eline düen bir sadakadr.

Âdem’e ait bu suret, (Rahman’a) halifedir. Konumu ise, halifenin,

halife atayann suretine göre zuhur etmesini gerektirir. Canllk sebebi

olan evle kendisine sadaka verenin sadakas, Rahman’n bir nitelii ol-

duu Allah’a kavuma (vesilesi) olur. Çünkü Allah, (Allah Âdem’i ken-

di suretine göre yaratt ifadesindeki ‘suretine’deki) zamirin balam hu-

susunda görü ayrl bulunsa bile, Âdem’i kendi suretine göre yaratü.

Allah öyle buyurur: ‘Rahman ve Rahim olan Allah’n adyla.” 1''

Böylece

Allah, kendisini Rahman diye niteledi.

Tirmizi, Seleme b. Amir’den Hz. Peygamber’in öyle dediini ak-

tarr: ‘Yoksula sadaka vermek bir sadakadr. Akrabaya sadaka vermek

ise hem sadaka ve hem de yakn akrabay gözetmektir (sla-i rahim).

liki güçlendii ölçüde, deer ve konum büyür. Bu, arkadalarmzn

görüüdür. Bize göre ise i böyle deildir, bize göre iliki uzaklatkça,

deer ve konum büyür. Bu konudau msray söyledim:

Rabbimi Rabbimin gözüyle gördüm

'Rabbim' dedim, dedi: ‘Sen!’
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Baz arifler, msrann birinci tarzda olduunu zanneder, halbuki

öyle deildir. kinci tekil ahs zamiri, msrada kendisiyle deil, Rabbiy-

le (gören) kulun gözüdür. Bu msray düün, çünkü o, pek çok sr ve

büyük bilgiyi içeren en srl ilahi bilgilerden biridir.

FASIL ÇNDE VASIL

Sadaka Alann Sadaka Alarak Verene Sadaka Vermesi

Nefs, kendisine aktard eyi kabul ederek akla sadaka verir, çünkü

baz nefisler (akln aktard eyleri) kabul etmez. (eyhe ait) Nefs, mü-

ritlerinin nefislerini anasz yetimler gibi düünür, çünkü anneleri öl-

mütür. Artk, eyhlerinin nefsinden baka onlar yönetecek bir nefis

yoktur. Bu nedenle, Allah’n kendisine ilahi ruh’tan aktard eyleri on-

lara sadaka olarak verir. Bu durum, (eyhin nefsinin) bilfiil etkinlik ma-

kamnda bulunduunda böyledir. Müridin nefsi, kendi makamnn ya

da halinin gerektirmedii, kazancnn dndaki bir takm durumlar bu- '

lur ve Allah’n -bir vasta olmakszn- bunlar kendisine açtn zanne-

der. Halbuki bu açma, eyhin nefsinin halinden kaynaklanr. Mürit,

eyhin odasndaki bir öksüzdür (yetim-öksüz). eyhin buna karlk Al-

lah nezdinde büyük ödülü vardr, çünkü her peygambere teblide bilgi-

sini aktarrken öyle demesi emredilir; ‘De ki, buna karlk sizden bir üc-

ret istemiyorum, benim ücretim Allah’a aittir
™27 Öyleyse söz konusu olan,

ücreti gerektiren bir öretimdir. Bu ise, seni kulluundan çkarmayan

bir ücrettir. Sen ise, ücret alan suretindeki bir kulsun; yoksa o, ücretli-

nin ücreti deildir. Çünkü ücredi, bir ücret karlnda çaltrlan, do-

laysyla yabanc olan kiidir. Efendi ise, kölesini ücretle çahnrmaz. Fa-

kat amel, bir ücret gerektirir. Köle ise ücret almaz, onu çalan içi alr.

Çalan-içi, köledir. Öyleyse o, ücreti Allah’tan alan kiidir. Böylece üc-

ret almada ücretliye benzerken ücretle çaltrlmak hususunda ise on-

dan farkllar. Zikrettiimiz bu görüü Müslim’in es-Sahih’inde Bilal’in

Hz. Peygamber’den aktard u hadis destekler: Bilal, bir kadnn ko-

casna ve yanndaki öksüzlere sadaka verip veremeyeceini sorunca, Hz.
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Peygamber öyle buyurur: ‘Böyle bir sadakann iki ödülü vardr: Yakn-

lk ve sadaka ödülü.’

FASIL ÇNDE VASIL

Beden ve Güçleri Yöneten Nefsin ki Babas

Tikel nefis -ki insann nefsidir- doal bedenin çocuudur. Doal

beden, onun anasyken ilahi ruh ise babasdr. Bu nedenle tikel nefs

öyle yakarr: ‘Rabbimiz, yüce babalarmzn ve süfli annelerimizin

Rabbi.’ ‘Onu düzenleyip (tesviye) ruhumdan üflediimde.
,42s Baka bir ayet-

te ise ‘ffetini koruyan Meryem, biz ona ruhumuzdan üfledik’ diye buy-

ruldu. Bu durumda sa Meryem’in olu, Meryem ise onun annesidir.

Düzenlenen bedene ruhtan bir nefes üflenir. O halde beden ana,

üflemenin kayna babadr. Çocuk, babasz bir yetim gibidir, çünkü ak-

l henüz olgunlamamtr, dolaysyla adeta yok gibidir. Bu nedenle,

kendisini eitecek ve terbiye edecek babasz bir küçük gibidir. Bu du-

rumda, nebati nefsinin -ki cisminden ibarettir- düzenlenmesi, Allah’n

kendisini yaratm olduu düzgün mizaca göre gerçekleir. Böylece, iç

vcd güçleri son dcrccc duru vc mutedil bir hale kavuur. Bu durumda

nefs, kadnn yetim çocuklarna verdii sadaka mesabesinde olan bilgile-

ri verir. Bedeni bakmndan bu ahs, kendi nefsine sadaka verdii için,

deerini sadece Allah’n bilebildii bir ödül elde eder. Ödül, Allah’

bilmedir. Hz. Peygamberin ei Ümmü Seleme öyle buyurmu: ‘Ebu

Seleme’nin çocuklarna nafaka verdiimde benim için bir mükâfat var

mdr? Ben onlar bu halde brakamam, onlar benim çocuktarmdr.’

Hz. Peygamber öyle demi: ‘Onlara verdiin nafakann sevab enin-

dir.’ Hadisi Müslim es-Sahih’inde aktarr.
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FASILÇNDE VASIL

Hikmeti Ehline Vermek Muhtaçlara Sadaka Vermek Gibi-

dir

Allah öyle buyurur: ‘Seni yetim bulup barndrmad m?arm bu-

lup hidayet etmedi mi?MÎ9 Baka bir ayette ise öyle der: ‘steyeni kovma!’4'0

Baka bir ifadeyle, örenmek isteyeni kovma! nsan, bilgiyi ehli olan

kimselere -ki onlar Allah ehlidir- sadaka verir. Hikmet ise ehlinden ba-

kasna verilmemelidir. nsan bu sadakann (sevabm) sadece Allah ka-

tndan bekler. Baka bir ifadeyle, bilgi örettii kimseye ihsanda bulun-

duunu düünmez veya ihsanda bulunduu i karlnda ondan sayg,

hürmet ve ihtiram görmesini gerektirecek ekilde bir öncelik sahibi ol-

duunu düünmez. Böyle bir beklenti içinde olursa, örettii eyin kar-

ln Allah katnda bekleyemez.

Bu konuda yolumuzda pek çok eyhle karlatk. eriat, fkh hü-

kümlerinde buna dikkat çekmi ve öyle buyurmutur: ‘Müslümann,

sevabn Allah’tan bekleyerek ailesine verdii nafaka, onun adna bir sa-

dakadr.’ Yani, bu nafaka, Rahman’tn eline düen bir sadaka olur. Ha-

disi, Müslim Ebu Mesud el-Bedri’den, o da, Hz. Peygamber’den ak-

tarmtr.
(

FASIL ÇNDE VASIL

Ledünni Bilgi, Kazanlm Bilgi

lim iki türlüdür: Verilen ve kazanlan ilim. Verilen ilmin herhangi

bir ölçütü yok iken kazanlan ilim takvadan ve iyi davranlardan mey-

dana gelir, dolaysyla bir ölçütü ve kural vardr. Çünkü her bilgi ve

takvaya özgü özel bir ilim vardr, bu bilgi baka bir eye ait olamaz. Bu
balamda, Allah’tan Allah için saknan (takva), Allah’tan ateten korka-

rak saknan, Allah’tan eytandan korkarak saknan ve Allah’tan Allah’tan
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korkmayanlar nedeniyle saknanlar vardr. Her takva, b takvann sahi-

bi olan kii adna gerçekleen özel bir amele ve bir bilgiye sahiptir.

Bir insann kendi nefsine sadaka vermesi, dünya ve ahiretteki ebedi

hayatnn bal olduu bu kazanlan ilimlerle onu beslemesidir. Çünkü

her iyilik bir sadakadr. Dünyada iyilik yapanlar (ehl-i maruf), ahirettc

de iyilik sahibi olacaktr. Allah’tan baka maruf (bilinen) yoktur. Dola-

ysyla, Allah ehlinden baka ehil yoktur. Öyleyse kendine kar samimi

olan kii, nefsinin rzn saknan kiidir. Bu da, insann kendisine verdii

sadakadandr. Irzm saknlmas ve korunmas, Hakk’n tarafndan kötü

bir sözün kendisine gelmemesidir. Böyiccc eriat diliyle ya da büün

ilahi dillerle övülen biri haline gelir. Bu diller melek, hayvan, bitki, ma-

den, felek, insan ve cinlerin dndaki herkes ile insan ve cinlerin bir

ksmnn dilidir.

Acaba kiinin rzn insan ve cinlerin hepsinden saknabilmesi dü-

ünülebilir mi? Böyle bir ey düünülemez, çünkü asl -ki o Allah’tr-

kendi rzn yaratklarnn dillerinden korumu deildir. u var ki, mak-

sattan uzaklamas mümkün olabilir. Mümkün olduunda ise, nefsinin

-ki rz demektir- kendisinde bir etkisi olmasndan korunmu demektir.

Yoksa rzn (nefs) hakknda konuulmasndan korumu saylmaz. c
Itfak

ettiiniz her eyin yerine Allah yenisini koyarHU ayeti buna iaret eder.

insan yaratklarn övgüsünü kazanmak için sadaka verirse, infak

gayesine göre deerlendirilir. Buna karn insan, Allah’a yarar olmas

yönünden övgünün Allah’a dönmesini isteyebilir. Böyle bir halde sada-

ka verir ve kendisini sadaka veren olarak görmez. Ya da, günah bir ko-

nuda infakta bulunur ve korunmay göremez. nfak ise, ancak Allah’n

elinden olabilir. Böyle bir insan, bu zevk ve hale sahip olduu sürece

bütün infaklan nedeniyle övülür. Böyle bir durumda verilen sadakann

sevab, sadece sadakay verene döner. Binaenaleyh Ailah’n eli infak

ederken Rahman’m eli ise ondan alr.

Allah’n bir eli vardr, infak eder

Rahman’n eli ise alr . .

Cömerde ait olan boalmtr

Kula ait olan ise ilevsizdir

Ayetlerini artarak tafsilletirir
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Onlar gözlere bitimitir

' Bakalarken onlar görsen bile ’
"

; /

Onlar, varlklarda dolarken f
i

Dersin ki: Benim amaçlarm onlar döndürüyor

Onlar ise, kesin kantla-duraandr.

Zikrettiimiz durumu Hz. Peygamberin u ifadesi destekler: ‘Her

iyilik (maruf) sadakadr. nsan kendisine ve ailesine nafaka verirse, ona

bir sadaka sevab yazlr. nsann rzn koruduu ey, bir sadakadr. Bi-

na yapmak veya günah urunda olmadkça, insan bir sadaka verirse,

onun yerine yenisini koymak Allah’a düer.’ Hadisi, Ebu Ahmed Ca-

bir’dcn zikretmitir. Abdülhamid -ki o Ebu Ahmed’in kendisinden ri-

vayet ettii kimsedir- öyle der:
£bn el-Münkedir’e öyle dedim: ‘Kii

rzn nasl korur?’ Yani, bunun anlam nedir? öyle karlk verdi: ‘aire

ve hatibe sadaka vermesidir!’ '

VASIL

Kulluk ve Hürriyet Arasndaki Fark

nsann kul ve köle olarak Rabbine ya da kullua izafesi, hür olarak

bakasna izafe edilip ‘bakalarnn boyunduruundan kurtulmutur’

denilmesinden daha üstündür. Çünkü Allah’tan hür olmak doru de-

ildir. nsan hürriyet makamnda bulunduunda, sadece bakalarnn

varlklarn görür. Çünkü onlar görmekle, kendilerinden bamszla-

mak gerçekleir. Bu haldeyken, kendi kulluundan (ubudiyet) ve mut-

lak kulluktan habersizdir. Öyleyse insan için kulfk makam, hürriyet

makamndan daha ereflidir. Mudak kulluk ise, kulluktan daha üstün-

dür. Nitekim Hz. Peygamber, Meymune b. Haris hadisinde benzer bir

duruma iaret etmitir. Söz konusu kadn, Hz. Peygamber zamannda

bir cariyesini azat edip bunu Hz. Peygamber’e bildirdiinde. Peygam-

ber, öyle demiti: ‘Onu yaknlarna verseydin, senin için daha büyük bir

sevap olurdu.’ O halde kulluk makam, hürriyet sevabna yelenmitir.
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Nitekim baz eyhlerimiz de Allah’a muhtaç olmay, Allah sayesin-

de zengin olmaya yelemitir. Zenginlik ve fakirlik arasndaki üstünlük-

ten -ki bu tartmal bir meseledir ve fakirlik ve zenginlik de bu konuya

girer- baka bir ifadeyle ükreden zengin ile sabreden fakir arasndaki

üstünlüü konuurken Abdullah el-Kalafat, Cezire-i Tarifte 590’da öy-

le bir olay anlatmt: ‘Bir eyhin huzurundaydm.’ Ya da, Ebu’l-Abbas

b. el-Arif es-Sünhacî’nin müridi Ebu’r-Rebi el-Keff el-Malakî bana ak-

tarma: ‘On dinar olan iki adam düünelim. Biri bir dinar, dieri ise

on dinardan dokuzunu sadaka olarak verseydi, hangisi daha üstün olur-

du?’ Cemaat ‘dokuz dinar sadaka veren dalla üstündür’ deyince, bu kez

‘niçin onu daha üstün saydnz?’ diye sormu. Cemaat, ‘Çünkü o arka-

dankinden daha çok sadaka vermitir’ demi. Bunun üzerine eyh öy-

le demi: ‘Güzel! Fakat meselenin ruhunu kaçrmsnz ve ondan habe-

riniz yok!’ Bunun üzerine ‘O da nedir d?’ diye sorulmu. eyh öyle

cevap vermi: ‘Onlar malda eit saymtk. Daha çok sadaka veren kii,

daha yoksul olmutur. Bu nedenle, daha yoksul olmakla arkadandan

üstündür.’

Bu husus, makam ve halleri bilenlerin inkâr edemeyecei bir du-

rumdur. Çünkü sûfiler, daha çetin olan ii dikkate almamtr, bilakis

onlar, haller, hakikader ve kefin verisini esas alm, böylelikle ekilci

bilginlerden üstün olmulardr. On dinar bulunan kimse hepsini sada-

ka olarak verip aslnda olduu gibi hiçbir eyi olmadan kalsayd, hiç

kukusuz, daha üstün olurdu. Elinde tuttuu dinar ölçüsünde, derece

ve zevkten eksik kalr.

eyhimiz Ebu’l-Abbas es-Sebetî’nin ölüm annda malnn üçte bi-

rini vasiyet eden insan hakknda ne dediine baknz! Bilindii gibi can

çekien kii, malnn üçte birine sahiptir ve geri kalan onun mülkü de-

ildir. ari de, sahip olduu üçte birlik bölümün hepsini sadaka olarak

vermesini kabul etmitir. Böyle yapmak, eriat bakmndan övülen bir.

davrantr. Böylelikle, kendi katndan çkt gibi, asldaki gibi bir yok-

sul olarak Allah ile karlar ve ellerinde hiçbir ey yokken Allah’a dö-

ner. air bu anlamda öyle der:

Çocuk doduunda avucunu kapar

Bu durum canldaki katmerli hrsa delildir -

Ölürken öüt verircesine onlar açar, der hi:
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Bakn, bakn bana: ölüyorum, hiçbir eyim olmadan.

Sahip olduu üçte birlik bölümü sadaka olarak veren can çekien

kimse, sahip olduu üçte birlik bölümü sadaka olarak vermeyen ya da

bundan daha azn verip geride braktklarnn varislerine sadaka oldu-

una niyet eden kimseden daha üstündür. Burada garip bir iaret var-

dr.

FASILÇNDE VASIL

Öldükten Sonra nsanlar çinde Bilgi ve Maldan Sadaka-i

Cariye Brakan Kimsenin Üstünlüü

Allah’ bilen bir insan çan çekiirken, içinden konumaya gücü yet-

seydi ve dili anlalsayd da insanlara Rableri hakknda bilgi verseydi di-

ye geçirir. Bu esnada bir mürit kendisinden tevhit ya da baka bir hu-

susta yararl bir bilgi hakknda bir konuyu ondan aktarr ve oradaki din-

leyicilere bildirir. Böyle bir durumda can çekien arif bilgisinin meyve-

sini devirirken mürit de aktarmasnn ürününü Allah katanda devirir.

Allah da onun karlnda ölüye zorunlu olarak ödül verir, çünkü ödül

onun çalmasnn sonucudur. Allah öyle der: ‘‘nsan için ancak çalt
vardr.

5432 nsann yedii en hayrl ey, kendi el emeidir ve insann ço-

cuu da onun emeindendir. Örenci, hiç kukusuz, dini bir çocuktur.

Öyleyse, insann çalmasndan olan ey, Allah katnda ilahi zorunluluk

yoluyla kendisine aittir. Allah, bunu kendi üzerine zorunlu bir hak

saymtr.

Bir ölü adna vekillik yoluyla bakas bir amel yapabilir ve ölü bunu

vasiyet etmemi ve kendisi adna yaplmasna izin vermemi olabilir.

Bunlar ölünün çabasnn bulunmad ilerdir. Allah, bakas o amelin

(sevabn) kendisine baladnda, bu makam ölüye verir. Böylece

ölü, bir zorunluluk olmakszn, o amelin sevabn alr. Fakat onu alma-
*

.
’ *

s, zorunludur vc bü kaçnlmazdr, çünkü istemeden kendisine gelmi-

tir. Güvenilir bir hadiste öyle buyrulur: ‘Sen istemeden sana verÜen e-

yi al, böyle olmayann da peinden koma.’ ekilci bilginlerin ilimlerin-
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de de bununla ilgili bir koku vardr. Müslim, Hz. Aie’den öyle bir ha-

dis aktarr: Bir adam Hz. Peygambere gelmi ve öyle demi: ‘Ey Al-

lah’n Peygamberi! Annem anszn vefat etti ve vasiyet de brakmad.

Zannederim ki, konusayd, sadaka verirdi. Onun adna sadaka versem,

ona bir sevap olur mu?’ Hz. Peygamber de ‘olur’ diye cevap vermitir.

»

VASIL

Ahiret Hayatnn Durumu

Allah öyle buyurur: ‘Sizi yarattmz gibi yeniden yaratlacaks-

nz Ui3 Baka bir ayette ise Hlk yaratl örendiniz, düünmez misiniz?’434

buyrulur. Biz, herhangi bir örnek olmakszn yaratldk ve bunu ören-

diimiz gibi bir örnek olmakszn yeniden yaratlacaz. Ahiret hayat-

nn sevabn ve insann onunla ilikisini bilen kimse, ahiret yaratln

da anlar ve bir ahsn ayn anda farkl yerlerde bulunmasn imkânsz

görmez. Bu, akllarn imkânsz sayd, fakat kefin doruluuna tank-

lk ettii bir durumdur. Böyle bir i, akl yönünden imkânsz olsa bile,

Hakk’a göre imkânsz deildir. ‘Namaz klan herkes Rabbiyle konuur.’

nsan, ahiret hayatnda kendisine göre yaratlaca hakikati yönünden,

(ilahi) surete göre yaratlmtr.

Arif, ilahi isimlerin çokluu nedeniyle farkl hallerde bulunur. Bu-

nunla beraber, hem arif hem de isimlendirilende ‘hakikatin birlii’ var-

dr. Her insan, bu adamn kendisine görünmek istedii hakikatine göre

bunu görür. Söz gelii Zeyd namaz klar, Halit ise onu uyur olarak gö-

rür; Ömer ise yazar, Mehmet ise terzi, Ali ise yiyen olarak görür. Haki-

kat ise birdir. Bunlarn hepsi, bilfiil herkese görülür ve gören herkes,

arkadann bulunduu yerden farkl bir yerdedir. Nitekim insan cen-

nette ‘cennet çarsndan’ diledii herhangi bir surete girebilecektir.

Hiç kimsenin bu makama dikkat çektiini duymadm. Bunun tek

istisnas, ayn anda cennetin sekiz kapsndan birden cennete girmek is-

teyen Hz. Ebu Bekir’di. Zünnûn el-Msrî’den de mehur olmu bir ta-

km hikâyelerde buna benzer ifadeler vardr. Sözgelimi, yaknnn hare-
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ketsiz bir ölü olarak gördüü kimseyi baka bir ahs ayn anda kendi-

sinden bir ey istenilen canl olarak görebilir. • •

Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) hadisesi Ebu Hureyre kanalyla Buharî tara-

fndan es-Sahih’inde zikredilmitir. Ebu Hureyre öyle der: ‘Hz. Pey-

gamberin öyle dediini duydum: ‘Allah yolunda bir eyden iki çift in-

fak eden kimse cennet kaplarndan çarlr ve ona öyle denilir: ‘Ey Al-

lah’n kulu! Bu kap en hayrl kapdr.’ Namaz klan kimse namaz kap-

sndan, cihat eden kimse cihat kapsndan, sadaka veren kimse sadaka

kapsndan, oruç tutan kimse oruç, yani Reyyan kapsndan çarlr.’

Hz. Peygamber bunu söyleyince, Hz. Ebu Bekir öyle sormu: ‘Bütün

kaplardan çarlacak kimse ne yapacak, Ey Allah’n Peygamberi?’ (Ba-

ka bir rivayette) ‘Bütün kaplardan çarlacak kimse var mdr?’ Hz,

Peygamber ‘Evet çarlr! Ümit ederim sen de onlardan biri olursun’

demitir. • •

Allah’n insanlar kyamet günü cennete girmeye çarmas tek bir

çardr. Bir insan bir kapdan, baka biri iki ya da üç kapdan cennete

girer. En genel olan ise, sekiz kapdan girendir, çünkü yükümlülük or-

ganlar sekizdir ve her organ için bir kap vardr. Dolaysyla, bir eyi

yapmak veya yapmamak hususunda kendisini görürken, tek bir andaki

ödülde bunu inkâr etme! Örnek olarak, aym anda iffetini koruyan, üp-
heli eylerden uzak duran, sadaka veren, oruç tutan. Kuran okuyan, va-

az dinleyen ve gözünü baklmas yasaklanm eylere bakmaktan sak-

nan kimseyi verebiliriz. Bunlarn hepsi, Allah’a yaklama niyetiyle yap-

lr.

Cennetin her bir kapsinda menziller ve konaklama yerleri vardr.

Bu durum ‘Allah'a inanmak, yetmi küsur ubedir, en üstünü Allah’tan

baka ilah yoktur demek, en düüü ise yoldan eza veren eyi kaldr-

maktr’ hadisinde belirtilen imann derecelerine benzer. irkten daha

büyük eza olmad gibi iman yolundan daha büyük bir yol da yoktur.

Hadis, balad eyle bitmitir. Öyleyse, ‘Allah’tan baka ilah yoktur’

demek, ilahlk iddia eden ya da ilah olduu iddia edilen eyi reddetmek-

tir; Yoldan sknt veren eyi kaldrmak ise skntnn yoldan kaldrlma-

sdr. Böylece dairenin sonu bayla birlemi ve son baa kavumutur.

Bu ikisinin arasnda, iman ubelerinin dierleri yer alr. Her ubenin de

iman cennetinde bir menzili vardr.
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Söylediimizi bilen kii, tek bir zamanda cennetin bütün kaplarn-

dan içeri girebilir. Ahirct hayat bu durumlara imkân verdii gibi dünya

yaratl da iman ubelerinin ayn anda bir inanda toplanmasna imkân

verir ve bu imkânsz deildir.

FASIL ÎÇÎNDE VASIL

Mah En Güzelini Gönül Holuuyla Sadaka Vermek

Bilmelisin ki, en temiz sadaka, sahip olduun eyi -ki sadece sahip

olmann helal sayld eye sahip olabilirsin- gönül holuuyla vermen-

dir. Bunun en üstünü ise, eriatn balayc bir dille ‘sadaka’ diye isim-

lendirdii emaneti vermektir. Bu durumda sadakay verirken elin, Al-

lah’n di haline gelir. Bu nedenle ‘emanet’ dedik, çünkü böyle bir ey-

den seni yaratan yararlanamaz. Onu, ancak kendisi için yaratld kim-

se hak edebilir ki, o da yaratlmtr. Binaenaleyh sadaka, Allah’tan kula

verilmi bir emanettir. Allah emaneti ya dorudan kendisi veya baka

bir kulun eliyle kuluna ulatrr. Sadakalarn en güzeli budur, çünkü o,

doru bir bilgiye göre verilmitir.

Sadaka, sadaka verilenin eline ulatnda, Rahman onu sa eliyle

alr. Sadaka verirken kul (vesilesiyle gerçekte) sadaka veren Allah ise,

onun eli sadaka verilenin -yoksul- elinden daha üstün olmaldr ve bu

bir zorunluluktur. Çünkü ‘üstün d, Allah'n elidir ve o infak edendir.’

Sadaka veren kii, yoksulun eli sadakay almak üzere uzandnda Rah-

man’n elinin sadakay aldn görürse, yine verenin eh üstündür. Çün-

kü veren Allah’tr ve Rahman Allah'n bir sfat ve özelliidir. Fakat

Rahman sadakann kendisini almaz. ‘O'a sadece sadaka verenin takvas

ular.’ Bunun en yetkin tarz ise, zikrettiimizdir.

Böylece veren kii, sadakay verenin Allah, alann Rahman, verile-

nin ise rahmet -ki sadakadr- olduunu görür. Rahman, sadakay sa

eliyle aldnda, onun yerini bu kul yaparak sadakay kendisine verir.

Zaten sadece
-

böyle bir ey mümkün olabilir. Çünkü sadaka rahmet

demektir vc onu ancak Rahman verebilecei gibi Allah da ‘salt ismi’
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yönünden deil. Rahman ve Rahim isimleriyle nitelenmesi yönünden

onu alabilir. ‘Dilencinin eline dümezden önce sadaka Rahman’n eline

düer.’ Hadis, böyle rivayet edilmitir. Dilencinin yedii böyle bir sada-

ka ise, onun itaat etmesini, hidayete ulamasn, nur ve bilgi elde etme-

sini salar. Bütün bunlar, Rahman’n sadakay bereketlendirmesidir.

Çünkü bu sadakann gücünün dilencinin nefsine kazandrd hidayet

(doru yolda olmak), itaat etmek, nur ve bilgi kazanmak gibi zikretti-

imiz fiillerin (sevab) ahiret hayatnda hem sadakay alann terazisinde

hem verenin -ki Hakk’n vekilidir- terazisinde görülecektir. Allah sada-

kay verene öyle der: ‘Bu, sadakann meyvesidir, onun bereketi, sana ve

sadaka verdiin kiiye dönmütür.’ Çünkü bir kiiye sadaka vermen,

kendine sadaka vermen demektir, çünkü sadakatim hayr, sana döner.

En faziletli sadaka, insann kendisine verdiidir. Bu sadaka, ayn

zamanda sahibini en yetkin tarzda getirtir. Böyle bir sadakann sahibine

kyamet günü ‘nereden sadaka verdin?’ ya da ‘kime verdin?’ denilmez,

çünkü o bu konumdadr. Sadakay alan da verenle ayn derecedeyse,

mutlulukta eitlenirler. Sadaka veren bir derece üstündür. Bu konumda

olmazsa, Allah'n kendisini yerletirdii özellie göredir. Bu durumda

sadaka gönüllü verilmise, Haktan ve insandan kaynaklanan bir ihsan-

dr. Farz olan zekât sadaka verilmise, bu durumda o, Haktan kaynak-

lanan bir ihsan; adale olduunda ise, insann yerine getirmek zorunda

olduu bir fiil iken ayn zamanda (adan yerine getirilmesini emreden)

Haktan kaynaklanan bir ihsandr. Adak, cimrinin malndan alnan bir

eydir. Bu vergiler hediye saylrsa, böyle olmazlar, çünkü böyle bir ay-

rcalk, sadece sadaka olan eye tahsis edilmitir.

Bu sadaka, maddi ve manevi olarak Rahman’n elinde büyür.

Onun maddi yönü, maddi olan ksmdr (mal, para). Sahibi de onu

cennette duyusal ve gözle görülür bir ekilde bulur. Manevi yönü ise,

helal kazanç ve takvann onda bulunmas yönündendir. Ayrca, sadakay

vermek için acele etmek, gönül holuuyla vermek ve zikretmi oldu-

umuz ilahi durumlar görmek, sadakann manevi yönüdür. nsan sa-

dakay ‘genel müahede’ esnasnda Kesib’te bulur. Ayrca* kendisi cen-

netteyken verme vaktine ait ölçütlerin onun üzerinden geçtiklerini gö-

rür. Böylece, cennetin içinde öyle bir müahede makamna mazhar olur

ki, onu sadece bu konumdaki kii görebilir. Müslim’in Ebu

Hureyre’den aktard bir hadiste Hz. Peygamber öyle der: ‘Temiz bir
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sadaka verenin sadakasn -ki Rahman temiz olmayandan bakasn ka-

bul etmez- Rahman sag eliyle alr. Verilen sadaka bir hurma bile olsa,

tpk içinizden birinin devesini veya tayn büyütmesi gibi, sadaka da-
dan daha büyük oluncaya kadar Rahman’n avucunda büyür.’ Sadakas

nitelediimiz bu dereceden daha az olann Allah katndaki mertebesi

de, bilgi ve niyetinin vard yere kadardr.
i

Sadaka, kuvvet sahibi el-Ganî (Zengin), e-edid (Güçlü, iddetli)

isminin karlnda ükür istenmeyen bir ihsan olarak meydana gelebi-

lir. Karlnda ükür istenen sadaka ise, el-Ganî isminden deil, el-

Mürîd (isreyen), el-Hakim ve el-Âlim isimlerinden meydana gelir. Sa-

daka veren insann aklna -Allah’n bu konudaki emrine uyarak- Allah’a

‘güzel borç vermek’ gelebilir. Bu bölüm de sadakaya katlr, çünkü ona

borç vermesi emredilmiti. Borç, farz zekâtn kendisi olabilir. nsan

verdii borca kar yarar elde edecei ilave bir bedel isterse, verdii ey,

‘borç’ tanmndan çkar ve borç diye nitelenmeyen bir sadaka olur, çün-

kü vermesi emredilen borcu vermemitir. ‘Allah bizden alrken faizi ya-

sayamazd,’ Böyle demitir, Peygamber Aleyhisselam.

Öyleyse, bir fayda salayan her borç faizdir. Baka bir ifadeyle faiz,

sadaka verirken insann akima yararn gelmesi ve sadakay ancak bun-

dan dolay vermesidir. Borç veren kiinin verirken güzel davranmas ge-

rektii gibi bir art olmasa bile buna diledii iyilikleri de eklemesi ye-

rindedir, çünkü Allah borçta ücretin artacan vaat etmitir. Fakat sa-

daka veren kul arttan dolay deil, emirden dolay onu vermitir. K-
yamet günü ödüldeki ihsan ise, Allah’a kalmtr. Bu borcu nitelerken

‘güzel’ denmesinin anlam budur. Allah bize baka bir ekilde deil, bi-

zim için yasa yapt eriatla davranr. Baknz! Allah, peygamberine k-

yamet günü kendisini onunla gönderdii ‘hak’ ile kullan arasmda hük-

metmesini istemesini emretmi ve ona öyle demitir: ‘De ki, Rabbirn

hak ile hükmet. M3S Burada ‘Hak’ kelimesinde geçen belirlilik taks, pey-

gamberin kendisiyle gönderildii ‘bilinen Hak’ anlamna. gelir. Kyamet
günü yaratlmlarn halleri buna göre ele alnacaktr. Öyleyse, Allah’n

kyamet günündeki hükmünü görmek isteyen kii, dünyada ilahi eriat-

larn hükmüne bakmaldr! Bir art vc noksan olmakszn, buradaki

oradakinü ayndr.
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O halde, kendi eriatn hakknda öngörülü ol! Çünkü o, kendisine

varacan Hakk’tri ta kendisidir. Aldanma Ve uyank ol! Rabbine kar

hüsn ü zan besle ve O’nun yüce kitabnda ve peygamberinin sünnetinde

kullarna olan hitabnn balamn iyice Ören!

FASIL ÇNDE VASIL
t

Sadakann Gizli Verilmesi

Sadakay gizli vermek, Allah’n Yedi Bedel’e tahsis ettii yüce ma-

kama ulamak için arttr. Sadaka çeitli tarzlarda gizlenebilir: Bunlar-

dan biri, sadaka verilenin vereni tanmaydr. Sadakay ona bir ekilde

ulatrmak için gizli bir yol bulursun, çünkü yollar, pek çoktur. Baka

bir tarz ise, sadakay alan insana onu nasl aldn ve -senden deil- Al-

lah’tan aldm açklamandr. Verdiin sadaka nedeniyle kendisine bir

iyilik yaptm düünmez ve senin önünde zelil ve hor duruma dümez.

Ayn zamanda, (gerçekte) sadakay veren (Allah) hakknda yüce bir bil-

gi kazanr. Sen ise, sadakay verirken onun gözüne görünmezsin, çünkü

(sadakay alrken) sadece kendisine ait bir eyi (senin vastanla) aldna
onu ikna etmisndr. Bu da, sadakay gizleme tarzlarndan biridir. Sa-

dakay gizlemenin baka bir tarz ise, verilen eyin sadaka olduunun

gizlenmesidir. Dolaysyla sadaka verilen de, sadaka veren tarafndan

tannmaz. Hükümdarn görevlendirdii sadaka memuru sadakay ald-

nda ise, onu zor ve güç kullanarak alr. Allah tarafndan kendisini al-

maya vekil klnm hükümdarn eline ulatnda hükümdar sadakay

sekiz snfa datr. Onlar da, horlanarak deil, izzet-i nefs duygusuyla

onu alr. Çünkü sadaka, vekilin vastasyla onlara (ulatrlacak) bir hak-

tr. Dolaysyla sadaka alan kii, ald eylerden o maln sahibinin kim

olduunu bizzat bilemez. Bu nedenle, mal sahibi zenginin fakir üzerin-

de bir ihsan ve üstünlüü olamaz. Baka bir yönüyle, zengin fakire

kendi malnn ulatndan da tam olarak haberdar olamaz. Bu da sada-

kann gizlenme tarzlarndan biridir. Çünkü sadaka veren kii kime sa-

daka verdiini bilmedii gibi sadaka alanda sadakay kimin verdiini
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bilemez. Sadakann gizleniinde bundan gizli bir yol yoktur. ‘Sa elinin

verdiini sol eli bilmez.’ te, belirtilen tam da bu durumdur.

Hz. Peygamber, sadakann gizlenmesiyle ilgili söylediimiz eyi k-

yamet günü Rahman’m yaknlar olduklar için Rahman’n Ar’mn
gölgesinde gölgelenen Hakk’n özel kullar olan yedi kiinin durumu

açklarken söylemiti. Buhar, Ebu Hureyre’den öyle bir hadis aktarr:

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Yedi insan Allah hiçbir gölgenin bu-

lunmad günde kendi gölgesinde gölgelendirir: Adaletli hükümdar,

Allah’a ibadet ederek büyüyen genç, kalbi mescidere bal insan, Allah

yolunda birbirini seven iki kii -bu uurda bir araya gelir ve ayrlrlar-,

güzel ve mevki sahibi bir kadn kendisini davet ettiinde ‘ben Allah’tan

korkarm’ diye karlk veren adam, sadaka verip de sa elinin verdiini

sol eli duymayacak ekilde sadakay gizleyen kimse, yalnz bamayicen

Allah’ zikredip gözleri dolan kimse.’

FASIL ÇNDE VASIL

Kendisine Sadaka Olarak Verilmezden Önce Mal Sahibini

Görenler

Allah’n baz kullarna elindeki rzkn -ki artk onun maldr- kime

ait olduu gösterilir. Onlarn isimlerini (sadaka olarak verilecek) maln

üzerinde, fakat kendi dindeyken görür. Sadaka verecei kimselerin ad-

n maln üzerinde gören bu özellikteki bir insan sadaka verdiinde, ona

sadaka (sevab) yazlr m? (diye bir soru sorulursa) buna ‘evet’ deriz.

Allah’n mülkü ona ait klmas yönünden sadaka ona yazlr. Sadakann

sahiplerinin kendisine gösterilmesi buna bir zarar, vermez. Balcnz! Can

çekien kiiden ‘sahip’ ismi düer, malnda tasarrufu snrlandrlp sade-

ce malnn üçte birinde tasarruf yapmas mübah saylr. Bundan fazlas

hakkndaki sözü dikkate alnmaz, çünkü o sahip olmad bir ey hak-

knda konumu saylr.
.

Nefs hrsl (dolaysyla cimri), yaratlmtr. Allah öyle buyurur:

‘Ona bir iyilik ulatnda cimrileir.’
436 Baka bir ayette ise ‘nefsinin hrsn-
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dan saknan’437
denilir. Bunun sebebi, insann mümkün bir varlk olma-

sdr. Mümkün, varlm yokluuna tercih eden bir tercih edene özü

gerei muhtaçtr. Öyleyse mümkün için muhtaçlk özünden kaynakla-

nr. nsan yaad sürece bedeniyle irtibatldr, çünkü onun ihtiyac iki

gözünün önündedir. Yoksunluu ise, kendisine gösterilmitir. eytann

vaat vererek ona gelmesi de, bu sayede mümkün olabilir. Allah öyle

buyurur: ‘eytan sizi yoksullukla korkutur.’
4™

Allah’n yardmyla güçlenenden bakas nefsini ya da eytan ye-

llemez. Bu kii ise, kendisine verilen imkân ölçüsünde eytanla ve nef-

siyle savar. Bu nedenle eriat, (yoksul mümkünün verdii eyi) ‘ada

ka’ diye isimlendirdi, çünkü verilen mal, sknt ve zorla ortaya çkm-
tr. nsan, bekay düünmeyip ayrlktan emin olsayd, mal vermek ona

kolay gelirdi. Çünkü mal ona istese de istemese de zorla alnacaktr.

Dolaysyla o halde nefsinin cömertlik yapmasn isteyen kimse ayrld

ey ölçüsünde baka bir yerde onu tahsil etmeye dönecektir. Bütün

bunlar insann hrsndan kaynaklanr. Dolaysyla böyle bir nefs kerem

bulamad gibi Allah onu hrsndan da korumaz. Müslim, bu konuda

Ebu Hureyre’den öyle bir hadis aktarmtr: Bir adam Hz. Peygam-

bere gelerek öyle sormu: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Hangi sadaka se-

vap bakmndan daha büyüktür?’ Hz. Peygamber ‘Salkl ve hrslyken

verdiin sadaka. Çünkü bu esnada yoksulluktan korkar, bekay arzular-

sn’ demitir. Allah’n nefsinin hrsndan korumad bir insan bu hale

ulap malndan belirli bir gruba sadaka vermeyi belirleme gücü ortadan

kalktnda, verecei eyi sadaka saymaldr. Kendisini emaneti sahibine

ulatran ve içinde bulunduu vaktin ise emaneti verme vakti olduunu

kabul etmelidir. Bu durumda sadaka verenler ile deil emanetlerini ve-

ren emanetçiler ile beraber diriltilir. Artk sadaka onun akima bile gel-

mez.
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VASIL

Allah Ehlinin Nezdinde Mülk ve Sahiplik Türleri

Allah arife öyle der: ‘Bu, senin mülkündür.’ O da, Allah’tan bunu

edeple kabul eder. Bu konudaki bilgi, onun hak eden kimse ve hakk

olan kimse için bir hak edi mülkü olduunu bilmeyle ilgilidir. Bu mal,

emanet olarak elinde bulunduu kimse adna da bir ‘emanet’ mülktür.

Ayrca kendisinden var olduu kimse için de cömertlik mülküdür. Her

ey, var olu bakmndan Allah’n mülküyken duruma göre kula aittir.

Gerçekte onun için zorunlu olan menfaat, insan adna bir hak edi sa-

hipliidir. Bunlar, yeme ve içme esnasnda yiyerek ve içerek beslendii

eylerdir. Yenilen ve içilen eylerin artklar ve iki dk yolundan veya

baka bir yolla çkanlar bu ksma girmez. Elbiseler ise scak ve souk

havadan koruyan eylerdir. Bu miktarn dndakiler ise, belirttiimiz

eylerle ilgili kendisine ait konularda kullanacak kimselere ait olmak

üzere, bir emanet olarak ona verilmitir.

Arif, eyann sahiplerinin isimlerinin eya üzerinde yazd olarak

gösterildii kimselerden olmaldr. Eyay hikmet sahibinin takdir ettii

ve belirledii bir vakitte sahiplerine vermek üzere saklar. Böylece ona

ait ey ile -ki onun hak edi sahiplii diye isimlendirdik, çünkü onu hak

ettii için kendi ismi onun üstündedir- bakasna ait olan ayrt eder.

Bakasna ait olan ise, emaneten sahiplik diye isimlendik, çünkü sahi-

binin ismi onun üzerindedir. eriatn dili ile hepsi zahirde onun mül-

küdür. Ya da arif bu durumun kendisine gösterilmedii kimselerden

olabilir ve sahip olduklarndan hangisinin onun rzk olduunu bileme-

yebilir. Maln sahibi arife gösterildiinde ise kefine göre davranr.

Çünkü o konuda hüküm bilgiye aittir. Kefi yoksa, bütün malndan ve

rzkndan Allah rzas için sadaka çkarmas gerekir. Allah katnda hak

ettii bir ey kalmsa, Allah katndakine güvenerek bunu yapmas ge-

rekir; Allah katnda onun adna bir ey kalmamsa, dinen mülkü olan

eyleri elinde tutmas ona bir fayda vermez. Çünkü keif bakmndan

gerçek re o mal hak etmemiti, insan onu terk eder ve o övülmü deil-

dir. Ariflerin halleri böyledü.
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* '

Keif sahibi, malnn üzerinde bakasnn adn görüp hiçbir eyi

hak etmedii için bütün maln sadaka olarak verebilir. Bu durum, gö-

rünüte keif olmakszn bütün maln sadaka olarak veren bir insann

haline benzer. Bu kiide Allah’a güven bulunmasa, bütün maln sadaka

olarak verip sonra insanlardan sadaka isteyecei için eriat onu knam-

tr. Böyle bir insann sadakas geçerli deildir. Nitekim Nesai’nin aktar-

d bir hadiste bir adama iki elbise sadaka verilmi, sonra sadaka iste-

yen bir adam daha gelmi. Sadaka verilen kii elbiselerinden birini ona

sadaka olarak verince, Hz. Peygamber onu azarlayarak ‘git elbiseni al!’ -

demi ve sadakasn kabul etmemitir.
,

Keif sahibi, kimseden bir ey istemeyeceini ve buna kalkmaya-

can kendiliinden bilirse, bütün maln sadaka olarak verebilir. Fakat

kefi olmadnda, bilebiliyorsa üstünlük terazisiyle bunu yapmaldr.

Keif sahibiyse, kefine göre hareket eder. Eb Davud, zikrettiimiz

konuya uygun düen bir hadisi Ömer b. el-Hattab’tan aktarr:
cHz.

Peygamber bir gün sadaka vermemizi emretmiti. O gün benim malm

vard. çimden, ‘Bir gün Ebu Bekir’i geçebileceksem ö gün bugündür’

diye geçirdim. Malmn yarsn getirdim. Hz. Peygamber, ‘Ailene ne

braktn?’ diye sordu. Ben de, ‘Bu kadarn’ dedim. Ebu Bekir ise bütün

maln getirdi. Hz. Peygamber, ‘Ailene ne braktn?’ diye sordu. Ebu

Bekir, ‘Allah ve resulünü braktm’ dedi. Ben de, ‘Seni hiçbir zaman ge-

çemeyeceim’ dedim.’

Nefsini bilen insan, üzerinde hükümran olan eriatn davrand

gibi nefsine davranmaldr. Mürit, bulunduu vakitte aklna gelen eye

bakp düüncesinin hükmü altnda olmaz. Böyle yapsayd, hatas do-

rusundan daha çok olurdu. Burada akll âlim, bilgisizden farkllar.

Fakat bütün bunlar, kefi olmayan Allah ehli içindir. Hz. Peygamber

halini ve makamn bildii için, bütün maln getiren Ebu Bekir’e bir

ey demedi. Ona ‘malndan ailen için bir ey saklamadn m?’ demedi.

Ömer ise, Peygamberin yannda Ebu Bekir’i övmü, Peygamber de bu-

na tepki göstermemitir. Kaab b. Malik bu hadis hakknda öyle der:

‘Malnn bir ksmm sakla!’ Kaab b. Malik, aklna gelen bir düünce ne-

deniyle bütün maln sadaka olarak vermi, fakat Hz. Peygamber ona

düüncesine göre deil, halinin gereine göre davranarak öyle demi-

tir: ‘Malnn bir ksmn saklaman senin adna daha hayrldr.’
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FASIL ÇNDE VASIL

Arifin Allah’n hsan, Adaleti ve Tuzana Bakmas

insanlara maslahatlarnn bulunduu eyi açklamas, Allah’n tuza-

, adaleti ve ihsanndandr. Bu, Allah’n ihsanndandr. Adalet ve al-

danlas ise, onlara kendi nitelikleriyle davranmasdr. Arifler, böyle bir

makamda nefislerinin hallerine, Allah’n batn ve zahirlerine verdii ey-

lere bakar ve onu Rahman’n verdii teraziyle tartarlar. Böylece, terazi

adalet ile dorulur ve tartda hile olmaz. ki kefenin denk gelmesi,

(batn) doru bilgidir, (terazide) Vergi kefesi hal kefesine baskn gelir-

se, arif hale bakmaldr. eriatn övdüü bir ey ise, bu hal ya pein bir

ödül ya da lütuftaki arttr. eriatn kötüledii eylerden ise, Allah’tan

gelen bir tuzak; kötülenmeyen ya da övülmeyen bir ey ise, Allah’tan

bir adalet olabilecei gibi ihsana ya da tuzaa tevil edilebilir. Allah’a

ükreder ve o vergiler ile Allah’a itaat ederse, bu ihsana kendisinde Al-

lah’a günah ilerse, o da tuzaa tevil edilir, Arife tövbe ve mafiret di-

leme ya da bu halin ilahi bir tuzak olduu ilham edilirse, arif o ii ya te-

lafi eder ya da bulunduu hal üzere kalr. Bulunduu hal üzere kalmas,

aldan içinde aldantr. Durumunu telafi etmesi ise, Allah’n ihsann-

dandr ve tuzan hükmü ortadan kalkar.

‘Veren d alan elden üstündür’ ifadesi de, Allah’n bir tuza ve ih-

sanndandr. Çünkü sadaka Rahman’n dine düer. Dolaysyla, burada

bir tuzak ve ihsan vardr. Çünkü dilencinin eline dümezden önce sada-

kann Rahman’n eline dütüü bir rivayette geçmitir. Buhar dikkat

çektiimiz konuda Hakim b. Hizam’n öyle dediini aktarr: ‘Hz. Pey-

gamber öyle buyurur: ‘Veren d ajan elden daha hayrldr. En hayrl

sadaka, kiinin haberi yokken verilendir. ffetli davranan kiinin iffetini

Allah korur. Müstani davranan kimseyi Allah zenginletirir.’ Hadis,

zikrettiimiz hallerin ayrntlarn içerir.

En üstün zenginlik, Allah ile zengin olmaktr. Hadiste geçen iffetli

olmak, azla yetinmek demektir. Çünkü af kelimesi dilde az anlamnda

kullanlr. Bu zt anlaml kelimelerdendir. Gizli verilen ifadesiyle sadaka

kast edilir. Bir yoksulun gyabnda yaplan dua, hiç kukusuz makbul
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duadr. Gyabnda bir yoksula dua etmek ile gyabnda (kendisi bilme-

den) ona sadaka vermek birdir.

FASIL ÇNDE VASIL

Nefsin Bilgiye htiyac

Bilmelisin ki, nefsin bilgiye ihtiyat, mizacn dengeli olmasn sa-

layan besine ihtiyacndan daha çoktur. ki tür bilgi vardr: Besine ihti-

yaç duyulmas gibi ihtiyaç duyulan bilgi. Bu bilgide, itiddli olmak ge-

rekir ve ihtiyaç miktaryla snrl kalmak lüzum eder. Dinî hükümlerin

bilgisi bu ksma girer. Bunlardan sadece içinde bulunulan vakitte gere-

kenlere baklr. Onlarn hükümleri, dünyada gerçekleen fiillerle ilgilidir

ve dolaysyla onlardan yapacan kadarn almalsn.

Dier bilgi ise, durulacak bir snr olmayan ilimdir. Bu ilim, Allah

ve kyamet mahalleriyle ilgili türdür. Kyamet mahallerini bilmek, her

yere yaraan eye göre bütün yerlere hazrlar. Çünkü Hak o gün perde-

lerin kalkmasn ister. Kyamet günü, ayrm günüdür. Dolaysyla akll

insan, kendi iinde basiretli, kendisi ve bakas için cevap istenildiini

bildii yerlerde cevap vermeye hazr olmaldr. Bu nedenle, (kyamet

mahalleriyle ilgili) bu bilgi türünü Allah’ bilmeye kattk.

Bilgi örenmek isteyen insan, sorulan eyin kendisini deil, Allah’

aramaldr. Bilgi örenmek isteyen, Allah karsnda böyle bir bilince

sahip olmaldr. Soran kii, sorusunu artrr, çünkü sorulan Allah’tr.

Böyle bir bilince sahip olmazsa, hocadan bakasn görmedii gibi bil-

giyi de sadece hocasndan görür ve 'Allah en iyisini bilir’ deyiiyle tale-

beyi Allah’a döndüremez. Ayrca ona kendisinden Allah’a dönecei bil-

giyi söyleyemez. Müslim’in Ebu Hureyre’den aktard bir hadise göre

Hz. Peygamber buna iaret etmi ve öyle demitir: 'nsanlarn mallar-

nn çokluunu soruturan kimse, ister az ister çok sorsun, zor bir ey
istemitir.’ Allah kullarnn insanlardan deil kendisinden istemelerini

istemitir. Hemcinslere sadece Allah’tan nasl isteneceini örenmek

için sorulmaldr. Dince belirlenmi takvann tanm budur. Allah öyle



412 Fütûhât- Mekkiyye 4

buyurur: ‘Allah’tan korkunuz
’**9 Yani, takva yoluyla kendisine öretti-

im kimsenin size örettiiyle Allah’tan korkun. Allah size öretir.™
40

Konu bilgi veya bilgi dnda dünyevî bir konu olsa da, öreten Al-

lah’tr. Nitekim Allah kendisine valyettiinde ya da kendisiyle konu-

tuunda Hz. Musa’ya öyle demitir: 'Hamuruna kattn tuzu bile ba-

na sor!’

Allah öyle der:
‘Rahman Kuran’ öretti.’441 Ayetin -tefsir deil- (ta-

savvufî yorum yöntemi anlamndaki) iar yorumuna göre, Allah bu-

lunduu, yerletii ve indii her kalbe Kuran’ öretmitir. ‘insan ya-

ratt ve ona beyan öretti™ Böylccc insanlara kendilerine indirileni ayk-

lam olursun. Burada Allah öretimi bakasna deil, kendisine tamla-

ma yapmtr. Bütün bunlar Hakk’n yaratklarn kendisinden baka-

sndan bir ey istemesini kskanmasndan kaynaklanr. Böylece Allah,

kullarn ellerinde bir ey bulunmayan hemcinslerinden bir ey istemek

skntsndan kurtarr. Hz. Peygamber bu konuya dikkat çekerek bir

mesele belirlemeksizin öyle demitir: ‘Bir meseleyi bilseydiniz, kimse

bir ey sormak için bakasna girmezdi.’

Hz. Peygamber soru sormay naho karlam ve ayplam, insan-

lardan, Allah'n peygamberinin diliyle örettii eyleri yapmalarn is-

temitir. nsanlar, amellerini yerine getirirken Allah’tan bilgilerine bilgi

katmasn ister, Allah da kullarna öretim iini üstlenir. Çünkü Allah

kskançtr ve bakasua bir ey sorulmasn (bir ey istenmesini) sevmez.

Kalp Allah’n karsnda bulunduunun bilincindeyken kul, diliyle ba-

kasna bir ey sorduunda, sorulann gerçekte her eyin yönetimini

elinde tutan Allah olduunu bilir. Çünkü ‘Allah’tan ortaya çkan isim,

bu ahstr, çünkü o da, yaylm varlk sayfasna iaretli harflerden biri-

dir. stekte bulunan kii de, ya ihtiyacnn giderilmesi ya da dua vasta-

syla cevabn ALlah’tan alr.

Bu nedenle bir adamn hükümdardan bir ey istemesi, hükümdarn

dnda baka birinden istemesinden daha iyidir. Çünkü Hakk’m hü-

kümdardaki varl, sradan insanlardaki varlndan daha açktr. Bu

nedenle hükümdarlardan (bir ey) isteyen kimselerden sorumluluk kal-

drlmtr. Onlar. Allah’n vekilleri ve yaratklarn hacet kapsdr. On-

lar, dilenciyi kovmamalar emredilmi insanlardr. En büyük vekil olan

Hz. Peygambere Allah öyle der; ‘Dilenciyi sakn kovma.™ Bu nedenle
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Allah, kyamet günü vekilleri -ki onlar çobanlardr- sorumlu olduklar

kimselerden^ hesaba çekecei gibi reayaya da vekillerin kendilerine nasl

davrandn soracaktr.

Tekrar sadaka meselelerine dönebiliriz. Hz. Peygamber, öyle bu-

yurur: ‘stenilen eyler kiinin yüzüne vurulan krbaç gibidir. Dileyen

yiizü üzerinde kalr dileyen brakr. Hükümdardan isteyen kmseye ise

sorumluluu yoktur.
5 Zikrettiimiz hadisin metni budur. Hadisi Ebu

Davud Semura b. Cündub’dan, o da Hz. Peygamber’den aktarmtr.

Murakabe ehli olan iyi-ariflerden bir ey istemek, hükümdarlardan

bir ey istemekten daha uygundur. u var ki, bu nitelikler sultanlarda

da bulunabilir. Çünkü bu niteliklerin sahipleri Allah’a en yakn kimse-

lerdik Allah’a hamd olsun! Dindarlk, kukulu eylerden kaçnma, hakk

ve adaleti uygulamada bu nitelikleri haiz hükümdarlar gördük. Allah

hepsine merhamet etsin!

Bir rivayette, adamn birinin Hz. Peygambere öyle söyledii bildi-

rilir: ‘Ey Allah’n Peygamberi! Bir ey soracam? 5 Hz. Peygamber

‘Sorma! lle de soracaksan, salih kimselere sor!’ demiti. Arifler önemli

gördükleri dünyevi bir maslahatla ügili bir ey soracaklarnda veya iste-

yeceklerinde, onu Allah’a Allah ile sorarlar (Allah’tan isterler). Allah’

müahede etmenin kaplad bilginleri ise, Allah’ zikretmek Allah’tan

bir ey istemekten engeller. Onlar, hal sahipleridir. Allah onlara kendi-

sini bilmeyi ihsan etmitir. Allah’ bilmek, istek sahiplerine verilen en

üstün eydir. O’nu zevk yoluyla bildiklerinde ise, sadece kendisi içu

kendileriyle ve Allah. ile O’nu zikrederler. Allah, bu zikre karlk onlara

kendisini zikri terk etmelerini salayacak bir ey verir. Baka bir ifadey-

le, onlara kendisini görmeyi ihsan eder. Hakk’ görmek (rüyet), O’nu

müahede etmekten daha üstündür. Hakk’ görmek, Allah’n kendisine

yakn kullarna verecei en üstün sadakadr.
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VASIL

Allah’ Bilenlerin Allah’tan Verili Bilgi Almas

Bilmelisin ki, Allah’ bilenler bilgilerin içinden sadece verilen bilgiyi

alrlar. Bu bilgi, lediinnî bilgi, Hzr ve benzerlerinin bilgisidir. Söz ko-

nusu bilgi, herhangi bir ekilde düünce vastasyla insan çabasnn bu-

lunmad bilgidir. Böylece, çalma kirlerinden hiçbir ey ona bula-

maz. Çünkü ruh, beden ve akl gibi mümkün araçlardan soyudanm
ilahi tecelli, mümkün araçlardaki ilahi tecelliden daha tamdr. Mümkün
araçlardaki tecellinin bir ksm ise, dierlerinden daha tamdr. Allah’ bi-

len biri, bir ilahi tecelliden (kaynaklanarak) henüz onda bulunmayan

baka bir tecelliye yönelik bir dua yapabilir ve ardndan söz konusu te-

celli gerçekleebilir. Gerçekleen bu tecelli kiiye sahip olmad bir bil-

giyi verdiinde, kii onu Verilmi ilim’ kapsamnda saymaz ve kazanl-

m ilme katar.

Belirli bir konuda yaplan dua veya genel bir dua vastasyla mey-

dana gelen her bilgi, kazanlm bilgidir. Böyle bir bilgi, sadece Pey-

gamberler adna gerçekleebilir. Onlar, çalma ve gayreti yasa yapma

kapsmdadr. Resullükleriyie deil de, nebilikleri yönünden Allah kar-

sndaki halleri ise, daha önce belirttiimiz gibi, O’ndan bakasn iste-

meyi ve duay terk etmektir. Bu durumda onlar, durulan ve baklan her

yerde veya söylenen her eyde Allah karsnda duran, O’na bakan,

O’nunla konuan kimselerdir. Onlar, Allah vastasyla konutuklar gibi

O’nun vastasyla duyarlar. Onlar, Allah’a kulluk yapmaktan söz ederler

ve bir kul olarak Allah’a itaat ederler. Gayret ederler ve ibadetten bk-

mazlar. (Bir eye) Hücum ederek veya isteyerek deil, sorumlu tutmas

yönünden kendilerini sorumlu tutann makamnn gerektirdii eyi ye-

rine getirmek için ibadet ederler. Buna karlk Allah da onlara kendi

katndan bir ilim verir. Bu ilim, onlar tarafndan istenilen ve böylelikle

kazanlm (müktesep) diye nitelendirilen bir bilgi deildir.

Allah’n isimlerinden biri de el-Mümn’dir. Bu, kulun isimlerinden

deil, niteliklerinden biridir. Çünkü isim olduunda illeti bulunmaz. S-

fat veya özellik olduunda ise illeti bulunur. Öyleyse el-Mümin Allah

için bir isim, kul için ise niteliktir. Allah karsnda sayg böyle olmal-
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dr! aret ettiimiz anlamda Ebu Ömer b. Abdilberr en-Nimeri’ni

Halid b. Adî el-Cüheyni’den aktard bir hadis rivayet edilmitir. öyle

der: ‘Hz. Peygamberin öyle dediini duydum: ‘stemeden ve bildir-

meden kime kardeinden bir iyilik gelirse, onu kabul etsin, reddetme-

sin. Çünkü o Allah’n kendisine gönderdii bir rzktr.’ Hadis, kabul

emriyle reddetme yasan birletirerek bütünüyle yükümlülüü içer-

mitir. Çünkü yükümlülük, emir ve yasaktan baka bir ey deildir.

Hadisin doruluunu destekleyen bir kant, Müslim’in es-

Sahih’inde bn Ömer’den aktard u hadistir: ‘Hz. Peygamber, Ömer

b. Hattab’a bir hediye vermi. Ömer, ‘Ey Allah’n peygamberi! Kendin

daha muhtaçken onu bana verdin!’ deyince, Hz. Peygamber öyle de-

mi: ‘Al onu, ister kullan ister sadaka olarak ver. stemeden ya da bil-

dirmeden sana bir mal geldiinde onu al. Böyle olmayann peinden

koma.’ Büyükler, kimseden bir ey istemezler. Allah’ eyada müahede

ettiklerinde ise, verilen hiçbir eyi reddetmezler. Çünkü Allah karsn-

daki saygnn bir gerei de verdii eyi Allah’a iade etmemektir.

Bilgi fitnesi (insann bilgiyle denenmesi), mal fitnesinden daha bü-

yüktür. Çünkü maln kymeti, insanlarn azlarn amayacak ekilde

geçicidir. Maldan dolay nefse ait bir nitelik ya da deer yoktur. Bilgi

ise, nefsin kendisiyle süslendii bir elbisedir ve bu nedenle onun fitnesi

daha büyüktür. Yoksunluk ve zenginlik halinde bilginin sahibinden ve

vekillerinden ayrlmas söz konusu deildir. Mal ise, bir hrszn onu

çalmas ya da yanma ya da boulma ya da yklma ya da zelzele ya da

göksel bir bela veya fitne ya da hükümdarn el koymas yoluyla sahibi-

nin elinden çkabilir. endeki bilgi ise, kendisine ulalamayan güvenilir

bir kale içindedir. Canl da olsa ölü da olsa, dünyada ve ahirette bilgi

insandan ayrlmaz ve her halde bilgi enindir. Bir vakitte aleyhinde olsa

bile, iin sonunda o senin lehinedir. Bilgiden dolay sana belalar gelirse,

endielenme! Bu durum, onunla amel etmediin için bilginin erefin-

den kaynaklanr. Baka bir ifadeyle bilgiden dolay deil, bilginin gere-

ini yerine getirmediin için bana bela gelmitir. Kurtulduunda ise

seni elinden tutar, menziline götürür. Onun menzili, bilinendir. Bildii

de haktr. Bilgi, miktarmca seni Hakk’a (ve hakikate) ulatrr, Cahiller-

den olma!
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FASIL

Allah’n Türeyenlere Zekât Farz Klmas

Allah bitki, maden ve hayvan (türlerinden) ibaret olan türeyen ey-

lere zekât farz klmtr. Zekât düen madenler, gümü ve altndr. Bit-

kiler ise arpa, buday ve hurma; hayvanlar ise deve, inek ve koyundur.

Böylece zekât, bütün türeyenleri içermitir. Onlara ‘türeyenler’ isminin

verilmesinin nedeni, bir anne ve babadan türemi olmalardr. Baka bir

ifadeyle, bir felek ve hareken ile unsurlarn (birleiminden) meydana

gelmilerdir. Bu noktada hareket, cinsel birleme gibidir. Felek baba,

unsurlar ise anadr. Böylece mal insan tarafndan çocuk gibi sevilir. Al-

lah’n mal imtihan oluunda çocukla birlikte zikrettiini görmez misin?

‘Mallarnz ve çocuklarnz bir fitnedir. Burada mal çocuktan önce zik-

retmitir. Bunlardan birini yitirdiinizde,
‘Büyük ecir Allah'n batndan-

dr.™5 O' halde zekât maln temizlii olsa ve zekât verenler cimrilik özel-

liinden temizlense bile, hiç kukusuz zekât, maldaki bir eksilmedir.

Dolaysyla zekât veren insan, bir belaya urayan kiinin ödülü gibi

ödül alr ki bu, cn büyük ecirlerden biridir.

Çocuk, tpk rah(i)min Rahman’n bir dal olmas gibi, babann bir

parças ve daldr. ‘Rahmi kavuturan (sla-i rahim yapan) Allah kavu-

turur, onu koparan ise Allah koparr.’ Bir air, duygulu bir iirinde ço-

cuklar hakknda öyle der:

Çocuklarmz aramzda

Yeryüzünde yürüyün cierlerimize benzer.

Böylece çocuu cierin bir parças saymtr.

Hz. sa arkadalarna öyle derdi: ‘nsann kalbi, malnn bulundu-

u yerdedir. Mallarnz gökte olsun ki, kalpleriniz de gökte olsun.’ Sa-

dakann Rahman’m eline dütüünü bildirirken, ari sadaka vermeye

tevik etmitir:
l
Gökte olandan emin misiniz?’™ ve ‘Sadaka Rabbin öfke-

sini söndürür.’ Peygamber sözünün ne kadar ho, ince ve tatl olduuna

baknz! Çocuu babaya katp ona bititirenin sevab, sla- rahim yapa-

nn sevab gibidir. O halde, insann türeyen bir çocuk olmas yönünden
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maln, kendisinden türedii babaya katmas gerekir, çünkü mal onun

bir parçasdr. Dolaysyla maln temizlemek için zekâtn ve sadakasn

veren insan, sla- rahim ve musibete uram insan sevab alr.

Sevilenin yitirilmesine sabretmek, sabrn en büyüklerinden biridir.

Böyle bir eye sadece ‘mümin’ veya ‘arif sabredebilir. Zahide ise zekât

dümez (dolaysyla sabretmesi gerekmez), çünkü zahit, zekâtn vacip

olaca, hiçbir eyi elinde tutmamtr. Züht böyle davranmay gerekti-

rir. Arif ise, öyle deildir. Arif, âlemin bir toplam olmas yönünden,

kendisinden mal isteyenlere haklarn vermesi gerektiini bilir. Bu yön-

den ona zekât farzdr. Arif de bir açdan zahittir. Bu nedenle ‘Zekât,

yükümlüye deil, mala vaciptir’ demeyi yeledik. ahs ise, mal kendi

bana çkamayaca için, zekât maldan çkarmakla yükümlüdür.

Böylece arif, zahitten farkl olarak, iki ödülü birletirir. Arifler, (Al-

lah adamlar anlamndaki) rical’in kamilleridir. Dolaysyla onlar zahit

olabilecekleri gibi mal da biriktirebilirler; tevekkülü tercih edebilecekle-

ri gibi çalabilirler de. Sevgi yönleri farkllasa bile, bütün âlemi sev-

mek onlara ait bir itir. Arifler, âlemde gerçekleen her eyi meydana

geli yönünden deil, o eyi yaratmada Allah’ sevmeleri nedeniyle se-

verler. Bunu bilmelisin! Çünkü bunda sadece saygl ariflerin farkna

vard Hakk’n aldatmasnn srr vardr.

Arif, âlemden kendisiyle ilikili eyi talep eden bir parçann onda

bulunduunu bilir ve her hak sahibine hakkn verir. Nitekim Allah da

her eye yaratln verir. Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Nefsinin se-

nin üzerinde hakk vardr, gözünün senin üzerinde hakk vardr.’ nsan-

daki her parça böyledir. Bu nedenle Allah ahitliini istediinde kya-

met günü her parça insan hakknda tanklk eder. Samirî’nin hikmetine

baknz! Samiri Hz. sa’nn söyledii gibi mal sevgisinin kalplere bal
olduunu bildii için, buzay insanlarn sevdii güzel görüntülü ey-

lerle ekillendirmitir. Böylece, kendilerini çardnda buzaya tap-

maya komulardr.

Arif ise, Rabbe nispet edilen srr yönünden, elindeki mala vekil

olarak atanmtr. Bu durumda o, tasarrufu engellenmi bir kiinin mal

üzerindeki vasi gibidir. Hiçbir eyi olmad halde, ondan zekât verir.

Bu nedenle, ‘zekât maldaki bir haktr’ dedik, çünkü küçüe hiçbir ey
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farz deildir. Hz. Peygamber, sadaka yemesin diye yerimin maln tica-

retle deerlendirmeyi emretmitir.

Sradan insan da, toplayc olmada arife benzese bile, bunu bile-

mez. Mal onlara izafe edilir ve ‘mallarnz’ denilir, sradan insan da ze-

kât malndan çkarr. Bu noktada arif zekât bir vasi gibi verirken sra-

dan insan onu sahip gibi verir. ‘Onlarn çou Allah’a iman etmez ve on-

lar irk koçanlardr.’ Her iki grup da kendi halinde doru yapmaktadr

ve kendisine nispet edilen eyde Hakk’a dayanan bir kanta sahiptir.

Mal sevgisi olmasayd, sevdiini yitirmesi nedeniyle bir belaya ma-

ruz kalanlar gibi ödül alsnlar diye, zekât farz klnmazd. Seven ve sevi-

len arasnda karlkl bir iliki olmasayd, muhabbet olmaz ve varl
düünülemezdi. Buradan, arifin mal hangi yönden sevdii anlalr.

Hangi yönden bu sevgi Allah içindir? Arifin dünya hayatnda mal

sevmesi, ahirette Allah’ sevmesine bir zarar vermez. Çünkü arif mal

herhangi bir nedenle deil, sadece ilahi konularda ve âlemde kendisiyle

ilgili bir ey nedeniyle sever. 'Size verdii nimetler nedeniyle Allah’ se-

viniz.’ Böylelikle iliki geçerli olmutur.

Allah’n (insana ihsan ettii) nimetlerinden biri de, kendisini bil-

mektir ve bu nedenle arif de bu bilgiyi O’ndan ister. Bilgi, sahip olduu

eyi kendisine de salamas için, yoksulun zengine dönük bir ilikisidir.

Öyleyse (kendisinden bilgi talep ederken) arif, Allah’tan yaratlm bir

eyi istemektedir. Çünkü yaratlmn kadimi bilmesi, yaratlm bir bil-

gidir. Bu durumda yaratlm ile Hak arasndaki iliki, yaratlm bir

ilikidir ve o, bilinenin (Hak) elindedir. Sevgi de, bu iliki nedeniyle se-

vilene iliir. Onu bilmek ise sona ermez ve birmez, dolaysyla sevmek

de birmez. Böyle bir bilgi, tecelliden meydana gelir ve tecelli de sona

ermez. Marifet, arifin maldr ve bu maln zekât öretmektir. Öret-

mek, ilahi bir derecedir. Allah öyle buyurur: ‘Allah’tan korkun, Allah si-

ze öretir .'4* 7 u halde Allah öretendir. Bu nedenle ‘Öretmek ilahi bir

derecedir’ dedik.

ari Teâlâ, zekât snflarm sekiz yapt, çünkü âlemin düzeni sekiz-

dedir. Öyleyse zekât, bedenlerin ayakta durmasn salayan besinler ve

genel anlamda ihtiyaçlarn gerçeklemesini salar. Bu iki eyde âlemin

düzeni vardr. Zekât sahipleri, Ar’n sekiz taycsdr. Ar ise -ki o

mülk demektir- onlar tarafndan tamr. Bu hakikat nedeniyle, sekiz ze-



Elli kinci Ksm 419

kât snfnda görü birliine varlm, onlarn dnda görü ayrlna
düülen kimseler ise, bu sekiz snfa döner. Ar bir mülktür ve Ar’ ta-

yanlar -ki onlar bizleriz- bu sekiz snftr. Bu nedenle, ‘zekât’ diye

isimlendirilen bu mal, onlarn tama ücreti gibidir.

VASIL

Mal Niçin Mal Diye simlendirildi?

Mal, nefis kendisine meylettii için mal diye isimlendirildi. Nefis,

ihtiyacnn karlanmasn salayaca için mala meyleder. nsan, özü

gerei yoksul olduu için, ihtiyaçl yaratlmtr ve kendisinden ayrla-

mayaca doas gerei mala meyleder. Mala kar züht hakkyla ger-

çeklemi olsayd, hiç kukusuz mal olmazd ve ahirette züht, dünyada-

ki zühtten daha yetkin bir makam olurdu. Halbuki i öyle deildir. Al-

lah, ödülün katmerletirilmesini vaat etmitir: Bir iyilik, yüz katna va-

rncaya kadar iyilikle ödüllendirilir. Az olan bir ey perdeyse, hiç kuku-

suz çou daha büyük bir perde olurdu.

Tecelli ve keif mahallerinin bulunduu ahirete baknz! Oras,/

görme ve müahede yeridir. Bununla beraber, bir engelleme olmaks-

zn, nefs kaynakl arzulara ulalr. Her insann ‘ol’ demesi, orada hü-

küm sahibidir; Böyle bir ey perde olsayd, ahiret perdesi kyaslanama-

yacak ölçüde daha büyük ve youn olurdu. Kendisi için her eyde bir

kap yaratan Allah münezzehtir. O kap açldnda, Allah kapnn ya-

nnda bulunur. Allah her eyde ilahi bir yön yaratmür ki, tecelli etti-

inde o eydeki bu yön bilinir.

Ebu Bekir es-Sddîk öyle der: ‘Gördüüm her eyden önce Allah’

gördüm.’ Çünkü o, gördüü eyi kendi gözleriyle görmüyordu. Bu
mertebede Allah, onun gözü ve kulayd. Böylcce, bir eyi görmezden

önce kendisini görmütü. nsan o gözün sahibidir. Bu nedenle, ‘Gör-

düüm her eyden önce Allah’ gördüm’ demitir. Allah onu, içerdii

bereket ve art nedeniyle, zekât diye isimlendirdi. Bu nedenle, az verilir

ve (karlnda) çok bulunur. Perdenin kalkmas için onu verseydi, se-
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vap daha çok ve bundan daha büyük perde olurdu, hamd olsun! Al-

lah’n verdikleri bir perde olmad gibi bundan kendisine ulaan eyler

de perde deildir. Bunu bilmelisin!

Arifin dünyadaki tasarrufunun nasl olduuna baknz! Onun tasar-

rufunu kendi tasarrufunla kyaslama. Böyle yaparsan, cahillik ve edep-

sizlik edip zahidin ondan üstün olduunu zannedersin. Heyhat! ‘Bilen-

lerle bilmeyenler bir olur mu? Sadece akl sahipleri öüt alr.’ Sahiplik,

arif için Süleyman Peygamberden kaynaklanan bir yetkinlik özelliidir.

‘Bana öyle bir mülk ver d, benden sonra kimseye verilmi olmasn. Sen

verensin.’ Bu isim, bu istee ne kadar uygundur! Bir peygamberin ken-

disini Allah’tan perdeleyecek veya Allah’tan uzaklatracak bir ey iste-

yebilecei düünülebilir mi?
'

Hz. Peygamber’in saygsna baknz! Allah kendisine gelen bir f-

rit’i tutma' imkân vermi, Peygamber de.onu tutup insanlarn görebile-

cei ekilde mescidin sütunlarndan birine balamak istemiti. Kardei

Süleyman’n duasn hatrlayarak (bu arzusundan vazgeçti), Allah da f-

rit’i baarszla uram bir ekilde geri döndürdü. te bu, Rabbin-

den, ‘Benden sonra baka kimseye verilmeyecek bir mülk isterim’ diye

dua ettiinde, Hz. Muhammed için meydana gelen Süleyman kaynakl

bir özelliktir.

Bu öyküden ‘gerekmez’ ifadesinden görünüte hiç kimseye gözük-

meyecek bir mülk istediini anladk. Bununla beraber, bu mülk bil

kuvve olarak baz insanlar için gerçeklemi olabilir. Örnek olarak, Al-

lah peygamberinin frit ile olan öyküsünü verebiliriz. Böylelikle onun

bu sayede insanlarn gözüne görünmek istediini anladk. Allah, pey-

gamberine kardei Süleyman’n duasn hatrlatarak, Süleyman'n iste-

dii eye karlk vermitir. Boylece Hz. Peygamber, aklna gelen eyi

uygulamaktan vazgeçmitir. Allah bu nimeti yükümlülük diyarnda Sü-

leyman için tamamlam ve ona öyle demitir: ‘Bu bizim ihsanmzdr,

onu ihsan et ya da Böylelikle ondan el-Mâni', el-Mu'tî isimlerinde

tasarruf etmede sorumluluk kalkmtr. Böylelikle dünya hayatnda öne

alnm bir cennete tahsis edilmi, bu mülk kendisini Rabbinden perde-

iememitir.

Arifin derecesinin lci gözü nasl birletirdiine ve iki hakikati nasl

anladna baknz! Böylece, tpk tasarrufu engellenmi vasi gibi, ‘Sizi
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halife yapt eylerden irifak ediniz
>44V ayetine uyarak sahip olduu mal-

dan zekât malndan nasl çkarr! Onu kendisindeki ilahi bir hakikat

nedeniyle infak etmek için sahip yapmtr. Bu infak, gerçekte kendisin-

deki baka bir hakikate ait mülk olan bir maldaki infaktr. O ise, ilahi

hakikat yönünden bu maln velisidir,

Allah bizi arif-bilginlerden eylesin. Onlara verdii göz aydnln
bize de versin!

VASIL

Maln ikram Türlerini Kabul Etmesi .

Mal farkl verme türlerini kabul eder. Bu türler sekiz tanedir ve se-

kiz isimleri vardr. Bunlardan biri, nimetlendirme (in’am) diye isimlen-

dirilir. Bir tanesi hibe, biri sadaka, biri kerem (cömertliin bir türü), bi-

ri hediye, biri cömertlik, bir türü seha ve biri de îsar diye isimlendirilir.

Bütün bu türleri insan verdii gibi ayn zamanda biri hariç yedi tanesini

Hak da verir. Hakk’n vermedii yegâne tür, (bakasn tercih anlamn-

da) iardr. -
.

Meseleye yabanc biri öyle diyebilir: ‘Hak, îsar yoluyla vermedii-

ne göre -çünkü O ihtiyaçtan müstanidir- (ve var olan her ey bir ilahi

isimden ortaya çktna göre) âlemde îsar hangi ilahi isimden zuhur
A

eder? îsar, ya, bulunduun halde ya da gelecek zamanda, muhtaç oldu-

un eyi vermendir. Baka bir ifadeyle îsar, muhtaç olduun vehmini

tamakla beraber vermendir. Bu vehme ramen insan elindekini verirse

îsar olur. Böyle bir ey ise, Hak için imkânszdr. Öyleyse, varlkta ilahi

hakikade irtibad olmayan bir ey zuhur etmitir.’

Bu soruya öyle yant veririz: Daha önce mudak zenginliin, âle-

min kendisiyle ilikilendiriliinden münezzeh zat bakmndan Hak ola-

na ait olduunu söylemitik. Dolaysyla âlem, kendisine nispet edildi-

inde zat dikkate alnmad gibi zenginlik de dikkate alnmaz. Burada,

sadece zatn ilah oluunu, baka bir ifadeyle mertebeyi dikkate alm-
sndr. Bir mertebeye gerekli olan ey, isimlendii isimlerdir. Bü ise
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Hakk’n sureti, fakat ayn olan zat yönünden deil, ilah olmas yönün-

den zattr. Allah sana da sureti vermitir. Bu suret, halifeliktir. Ayrca,

seni bütün isimlerle -övülmen üzere- isimlendirmitir. Binaenaleyh Al-

lah, mertebenin kendisiyle ilikili ve bal olduu eyi (ilahi suret, ilah-

lk mertebesi) vermitir. Bunlar, güzel isimlerdir.

öyle diyebilirsin: Veren kiide verdii kalmaz. Buna öyle yant

veririz: Bu durum, verilen eyin hakikatinin ne olduuna baldr. Veri-

len ey duyulur bir ey ise, veren vermekle ondan yoksun kalrken ma-

nevi bir ey ise yoksun kalmaz. Bu nedenle îsar, ‘muhtaç olduun eyi

vermek’ diye tanmladk. Burada verilenin yitirilmesine ya da geride

kalmasna dikkat etmedik. Çünkü o, verilen eyin hakikatine dönen bir

durumdur. Bunu bilmelisin! te, âlemde îsar bu hakikatten meydana

çkmtr ve bu açklamann ötesinde baka bir açklama yoktur.

Nimetlendirmek, kiiye mizacna uyan ve gayesine muvafk bir eyi

vermektir. Hibe, özel bir eyle nimetlendirmek için vermek demektir.

Hediye, sevgi kazanmak için vermektir, çünkü sevgiden kaynaklanr.

Bu nedenle ari öyle demitir: ‘Hediyelein, birbirinizi seversiniz.’ Sa-

daka zorla, baskyla ve direnerek vermek demektir. Sadakann böyle

olmasnn nedeni, insann hrsl yaratlm olmasdr. Ayette, ‘Nefsinin

hrsndan korunmu kimse’, ‘Ona bir iyilik temas ettiinde engeller’

buyrulur. nsann bu özellikteyken bir ey vermesi, nefsin yaratl özel-

lii nedeniyle, zorlamayla olabilir.

Sadakann (zorlanma) Hak ie ilikiiendirilmesi, ‘müminin cann

alrken gerçekleen ilahi tereddüdü’ dile getiren rivayete iaret eder.

‘Halbuki insann Hakk’a kavumas kaçnlmazdr.’ Burada, ilahi ilimde

belirlenmi olduu için, tereddüt edilse bile ölümün gerçekleecei kas-

tedilir. Öyleyse Hak için tereddüt ‘adeta odur’, kulun hakknda ise, Al-

lah karsndaki saygnn gerei olarak, ‘adeta o deildir.’ Akln kant

ise, eksildii ve tapnlan iah’n hak ettii eyi bilemedii için, böyle bir

eyi reddeder. Hak ise, üzerinde bulunduu bu hakikati kullarna bil-

dirmitir. Düünce güçleri yönüyle akllar reddettiinde, selim akllar

kabul özellikleriyle düüncelerinin hükmüne dayanarak bunu kabul et-

milerdir. ari’nin Rabbimizi bilmek ve O’nu nitelememizle ilgili biz-

den istedii bilgi budur. Yoksa bu, Allah’ kendisiyle ispatladmz bil-

gi deildir, çünkü öyle bir bilgiyi akl tek bana alglayabilir. Allah’n
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varlm bilmek, (O’na yaraan nitelikleri bilmek eklindeki) bu ikinci

bilgiye göre daha aadadr, çünkü o, akln yargsyla gerçekleir. Öteki

ise, Allah’n bildirmesine baldr. Allah, her yönüyle kendisini bizden

daha iyi bilir.

Kerem, istedikten sonra vermek demektir ki, (istenilen) Hak ya da

yaratlm olabilir. Cömertlik (cûd), istenmeden vermektir. Bu ise yara-

tlm için deil. Yaratan’a aittir. Cömertliin yaratlmla ilikilendiril-

mesi, yaratlmn tam olarak belirledii bu durumun Hakk’n kendi-

sinden istemesiyle gerçekleir. Allah kuldan gönüllü olarak sadaka ver-

mesini talep eder, fakat neyi vereceini belirlemez. Kulun bir elbiseyi ya

da dirhemi ya da dinar ya da kendisinden istenilmeden herhangi bir

eyi belirlemesi, onun adna bir cömerdiktir. Cömertiiin yaratlma

ait olamayacan söyledik. Çünkü kul, Allah’a yaklamak için sadece

Allah’n bildirmesiyle verebilir. Bu nedenle, cömertliin yaratlma de-

il, Hakk’a ait bir özellik olduunu söyledik. Bununla beraber eriat

dikkate alnmasa, (Hakk’a) yaklamak niyeti olmakszn, istenmeden

önce vermek hiç kukusuz âlemde mevcuttur, fakat sûfnin gayesi Al-

lah’a yaknlk olan ilerde (maln) harcamaktr. Dolaysyla bu konuda

ari’nin hükmünü gözetmekten geri duramaz. Seha ise, veren insann

gördüü bir yarar nedeniyle, (gereinden) fazlasn deil sadece ihtiyaç

miktarn vermek demektir. Çünkü ihtiyaçtan fazlasn vermek, verilen

kiinin (söz gelii ahlaken) yok olmasna neden olabilir. Allah öyle bu-

yurur: ‘Allah rzk kullarna bolca verseydi yeryüzünde taknlk yaparlard

Fakat onu diledii ölçüde indirir™
0 !sar, içinde bulunduun vakitte muh-

taç olduun ya da muhtaç olduunu vehmettiin eyi vermendir. Allah

öyle buyurur: ‘htiyaçlar olsa bile yoksullar kendilerine tercih ederler.™
1

Bütün bu zikrettiimiz verme türleri, kul için sadaka saylr, çünkü

kul, hrsl ve cimri yaratlmtr. Nitekim bu sekiz snftan Hakk’n ver-

diklerindeki ana ilke, vehb’tir (verme, ihsan). Vehb, baka bir ey nede-

niyle deil, nimedendirmek için vermektir. Öyleyse, bütün verme türle-

rinde Allah, el-Vehhab’tr (nimedendirmek için veren.) Kul ise, bütün

verme -türlerinde (zorlanarak) sadaka verir, çünkü insan, özünden kay-

naklanan yoksunluu nedeniyle, bir niyetten ya da karlk beklentisin-

den yoksun olamaz. Öyleyse, Allah ile geçici olarak iiikilendirilen ey,

yaratlmla özü gerei ilikilendirilir. Buna karn Allah ile özü gerei

iiikilendirilen ey yaratlmla özel olarak göreli-nispî ve dolayl olarak
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ilikilendirilir. Allah Peygamberine öyle demitir:
‘Onlarn mallarndan

sadaka a

l

.

H52 Baka bir ifadeyle, vermesi nefislerine zor gelen eyi al. Bu

nedenle, Salebe b. Hatib ‘bu (sadaka, müslüman olmayanlardan alman)

cizyenin kardeidir
1

demitir. Daha önce aktardmz gibi, Salebe bu

sözü Allah ile sözletikten sonra sadaka vermek kendisine güç geldiin-

de söylemiti. Ayette öyle denilmitir:
‘Onlarn bir ksm Allah ile sözle-

ir.
H * Allah, kendisine mal ihsan edip sadaka vermesini emrettiinde,

Allah’n bize bildirdii eyi söylemitir.

Allah, ‘Mal ile cimrilik yapmlardr™54 buyurur. Cimrilik, nefsin üze-

rinde yaratld özelliktir. Bu özellik kula hakim olduunda Allah onu

bakasyla deitirir. Allah’tan afiyet dileriz! Baka bir ayette, kendile-

rinden istenilen sadakay vermekten ‘yüz çevirirlerse™* ve cimrilik yapar-

larsa, yerinize sizin gibi olmayan bir topluluk getirir
™50

denilir. Yani,

sizin özelliinizde olmayan ve kendilerinden isteneni veren bir topluluk

getirir. Allah, ‘Onlar verdiimize nankörlük ederlerse, ona nankör olmayan

bir topluluu vekil ederiz
1457 buyurur. Çünkü mülk, herhangi bir eyin

varlndan eksik olmayacak kadar genitir. Öyleyse sadaka var olanlarla

ilgili bir ilke iken vehb, Hale ile ilgili bir asildir.

Zikrettiimiz hususu destekleyen bir kant: Melekler, iyilii kendi-

lerine ait gördüklerinde, Hakk’n Adem’i âlemde halife olarak yaratma

iradesiyle ilgili emrine uymak yerine, kendi doalarnn etkisi altna

girmilerdi. Allah bu iradesini onlara bildirmi, onlar ise, en yüce mer

tebelere dönük arzuyla ilgili doanm hükmü nedeniyle Hakkn hük-

müne uymamlardr. Ardndan, Hakka uymamak nedeniyle eksik ve

naks saylmasnlar diye, doanm hükmü gizlenmitir. Bunun yerine Al-

lah, meleklerin Hakkn mertebesini kskanp onun büyüklüünü tercih

etmeyi (emrine direnmenin sebebi olarak) ortaya koymu, onlar ise bu

mertebeyi yüceltmekten gafil olmutur. Çünkü bu mertebeye gereken

saygy yerine getirselerdi, Allah’a uyarlard, halbuki maksatlar iyi bile

olsa, O’na uymayarak öyle demilerdir:
‘Orada bozgunculuk çkaracak

ve kan dökecek birini mi yaratacaksn ? Biz seni över ve seni tasdik ederiz

Yani biz, ondan daha iyiyiz. Bu nedenle, baklar Allah’n yaratklaryla

ilgili bilgisine dönmü, buna karn Allah da onlara, ‘Ben sizin bilmedik-

lerinizi bilirim™5* demitir. Boylere Allah, bu halife hakknda bildii ey-

leri meleklerin bilmediini belirtmi, kendilerine yaptklar özgüyü on-

lardan düürmütür. Öyleyse onlarn istei, burada toplanr. Onlar,
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kendilerini övmü, kendilerini üstün görmü, bakasn knam, bu ko-

nudaki, bilgiyi Allah’a havale etmemilerdir. Bu durum, doann- (ilah-

lk) mertebesine kar cimriliinden kaynaklanr.

Bu durum, meleklerin doann hükmü altnda olup doann on-

larda bir etkisinin bulunduuyla ilgili daha önce ifade ettiimiz görü-

ümüzü destelder. Allah öyle buyurur: ‘Onlar hasmlatnda Mele-i a’la

hakknda bilgim yoktu .’
460 Hasmlamak, doann bir gereidir. (Biri

müslüman dieri kâfirlere ait) ki köy arasmda ölen bir ahs hakknda

rahmet ve azap meleklerinin çekiecei ve tartaca aktarlr. Böylecc

eriat, melekleri 'çekimek’ özelliiyle nitelemitir. Doann mertebesi,

nefsin aasnda ve Heba’nn yukarsnda olmasayd, hiç kukusuz

hükmü yaylrd. Meselenin asln örenmek isteyenler ilahi isimlerin

ztlna baksn* çünkü hakikat hepsinde buradan zuhur etmitir.

Öyleyse melekler doann hükmünde bize ortaktr. Cimrilik vc

hrs, doadan meydana gelen kimsede doann bir sonucudur. Bu özel-

lik, isimlerde el-Mani' (Engelleyen) isminden kaynaklanr. Onun bizde-

ki sebebi, yoksulluk ve ihtiyacn bizim ve bütün mümkünler için zat

bir özellik olmasdr. Mümkünler imkân özellii nedeniyle (varlk yön-

lerini yokluk yönlerine tercih eden) bir tercih edene muhtaçtr. Öyleyse

doadan oluan ey özü gerei cimri ve hrsl, dolayl olarak cömerttir.

Allah, sadece bu gerçek durum nedeniyle, zekât farz ve vacip klm,
onun vastasyla nefisleri cimrilik ve hrs özelliinden temizlemitir.

Farz sadaka, gönüllü sadakadan nefse daha ar gelir. Bunun nedeni,

farzda zorlamann gönüllü ibadette ise serbestliin bulunmasdr. Çün-

kü insan farz ibadette efendisinin hükmüne bal bir köle olarak, gönül-

lü ibadette ise kendisi nedeniyle bulunur; dilerse yapar dilerse yapmaz.

FASIL ÇNDE VASIL

Biriktirmek Nefsin Hrsndan ve Cimriliinden Kaynaklanr

Bilmelisin ki, biriktirmek ve ihtiyaç vaktine kadar saltlamak, nefsin

hrsndan kaynaklanr. Bir muhtaç bulununca biriktirilen ey ona verilir.
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Salih insanlarn bir ksm böyle hareket eder. Genelde ise konuaca-

mz bir ey yoktur, biz sadece farkl tabakalarna göre Allah ehliyle ko-

nuuruz. Allah ehlinin az bir ksm ise, farz ya da gönüllü olarak, sahip

olduklar eyleri ulatrmak için muhtaçlar arar. Bunlardan farz ksm,

Allah’n snflarm belirledii ve belirli bir zaman ve ölçüye göre düzen-

lediiyken gönüllü olan, herhangi bir eye bal deildir. Çünkü gönül-

lü vermek, rubbiyetin vergisidir ve dolaysyla snrlanmaz. Farz ise,

kulluun vergisidir ve dolaysyla efendisinin belirledii eye göre veri-

lir. Kulluk vergisi daha faziletlidir, çünkü farz nafileden daha üstündür.

Zorunlu kulluk nerede gönüllü kulluk nerede! Bu snf salihler arasnda

pek azdr. Onlarn kukusu uradan kaynaklanr: ‘Biz onlar aramakla

yükümlü deiliz. Muhtaç, talep edendir. Haliyle ya da dileiyle yoksul

olduunu anladm kiiye veririm.’

Hak edi yoluyla sadakay veren bu snfn üstündeki kimseler ise

bunlardan daha üstündür. Onlar, sahip olduklarn Hakk’a özgü cö-

mertlik (huyuyla) ahlâldanmak amacyla verirler. Bu nedenle, hak edene

de etmeyene de verirler. Bize göre alan kii, gerçekte hak sahibidir,

çünkü o -baka bir özellikle deil- sadece yoksulluk ve ihtiyaç özelliiyle

almtr. Verilen ey hediye, ba ya da verme türlerinden her ne olursa

olsun böyledir. örnek olarak, binerce dinar olan zengin bir taciri vere-

biliriz. O skntlara atlr, denizlerde yolculuk yapar, tehlikelerle karla-

r, aile ve çocuklarndan zak. kalr, yolculukta maln ve cann kaybe-

der. Bütün bunlar sahip olduklarna ilave birkaç dirhem daha katmak

için yapar. Böylece, yoksulluk özellii onu etkisi altna alm ve bu teh-

likeleri deerlendirmekten kendisini köreltmi, güçlükleri ona kolayla-

trmtr. Çünkü bu niteliin kuldaki otoritesi güçlüdiir. Bu baka sa-

hip olan kimse -ki o Halttr-, kendisine verilen eyi alan insan hak sahi-

bi olarak görür, çünkü o, verileni almay salayan özellii tanmtr.

Bir insan verileni reddettii için zarar göreceini ya da almakla maka-

mn gizleyeceini düünerek, ihtiyacn karlamak üzere verilen eyi

alabilir. Bu durumdaki bir insann eli, Hakk’n elidir. Nitekim dilenci-

nin eline dümezden önce sadakann Rahman’m eline düecei aktarlr.

Rahman sadakay bir insann kazancn bereketlendirmesi gibi bereket-

lendirir. htiyaç düüncesi olmakszn verilen eyi alan kiinin durumu

budur. Böyle bir insan, kendisini almaya yönlendiren asl sebepten ha-

bersizdir. Verileni almasn salayan asl sebep, (özü gerei yoksulluk
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anlamndaki) mümkünün hakikatidir. Verilen sadakay alrkenki ama-

cyla ilgili dunun, ahsn hakikatini gizlemitir. Halbuki biz, kendisi

farknda olmasa da, o amac biliyoruz. Veren kii de, bir gaye ya da be-

del ya da herhangi bir ey nedeniyle verse de, verdiine muhtaç olma-

dan vermitir. Baka bir ifadeyle, verdiine muhtaç deildir. Sadakay

alan ise, bir gaye ya da bedel ya da herhangi bir ey nedeniyle, ald e-

ye muhtaç iken alan bir hak sahibidir. Ald sadakay bereketlendirme-

ye ihtiyaç da, bir ihtiyaçtr, çünkü ancak aldktan sonra onu bereketlen-

direbilir. Bunu anlamalsn! Çünkü bu, kendisine yaraan mutlak zen-

ginliiyle beraber, sadakay artrmada Hakk’n durumuyla ilgili olduu

için kapal bir srdr. lahi nispederi (özellik), sadece saf bir mümin ol-

mayan kimse inkâr edebilir. Allah öyle buyurur:
c

Allah'a borç veriniz.’
461

Kutsi bir hadiste ise ‘Acktm, beni doyurmadn, susadm içirmedin’

denilir. Bütün bunlar apaçktr. Dolaysyla Allah, bütün bu isimlerin

kendisine nispet edilmesini reddetmemi, istidatlarna göre mazharlarda

zuhur edenin kendisi olduuna dikkatimizi çekmitir. Üstün olan el -ki

o infak edendir- her bakmdan alan elden ibarete olan düük elden daha

hayrldr. Öyleyse bir hak nedeniyle veren ile bir hak nedeniyle alan kii

bir deildir. Bunlar mertebede, isimde ya da halde eit deildir.

. Her eyin Hakk’a bir yönü ve ilikisi olduu gibi ayn zamanda ya-

ratlma dönük bir ilikisi ve yönü de vardr. Bu nedenle Allah, onu in-

fak yaparak öyle demitir: ‘Size verdiimiz rzklardan infak ediniz.*6*

Baka bir ayette ise, ‘RzMandrdmz eylerden infak ederler*
6' buyu-

rur. Allah, bu ayette bilginlerin büyüklerini dikkate almtr, çünkü on-

lar, (Hakk’a ve yaratlma ait olan) iki nispet tarzn da bildikleri için,

infak oluu bakmndan ihsann kendisine ait olduu kimselerdir. nfak,

tavan maaras anlamndaki ‘nafak’ kelimesinden türetilmitir ve bu

maara ‘nafka’ diye isimlendirilir, iki kaps vardr. Bir kapdan avlan-

mak istenirse, dierinden kaçar. Bu durum, yoruma açk söze benzer.

Söz sahibini bir yorumla snrladnda, sözün tad anlamlardan

baka bir yönü kastettiini söyleyebilir.

Verme eyleminin Hakk’a ve zenginlie dönük bir yönü olduu ka-

dar yaratlmlara ve muhtaçla dönük bir yönü de olduu için, Allah

(iki yönlü) bu eylemi ‘infak’ diye isimlendirdi; O halde bilgin kiiler, iki

açdan infak ederler: Verdikleri eyde veren ve alan olarak Hakk’ gö-

rürler, kendi ellerini ise, verme ve almann kendisinde göründüü araç-
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lar olarak görürler. Bunlardan biri dierini perdelemez. Dolaysyla on-

lar, sadece hak sahibini görürler. Binaenaleyh (bir sadakay) alan her-

kes, hak ederek almtr ve hak etmeseydi verileni kabul edemezdi. Mut-

lak yoksulluk Allah için imkânsz olduu gibi mudak zenginlik de insan

için imkânszdr.

htiyaç duyulma vaktini bekleyen ve daha önce sözünü ettiimiz

bir kukular nedeniyle mallarn saklayanlarn bir ksm, basirede sak-

larken bir ksm basiretsiz olarak saklar. Onlarn bu konudaki biriktir-

melerini kabul etmiyoruz. Çünkü basirede yaplmamtr ve böyle bir

insan Allah ehlinden deildir. Allah ehli, basiredilerdir. Maln basirede

biriktiren ise, ya kendisine hükmeden ve snrnda durduu ilahi bir

emirden dolay maln saklar ya da ilahi bir emir olmakszn biriktirir.

lahi emir nedeniyle maln biriktiren kii saf kuldur ve ona söyleyece-

imiz bir ey yoktur, çünkü o bir memurdur. Nitekim Abdülkadir el-

Cîlî (Geylanî) hakknda böyle zanda bulunuruz. Allah daha iyisini bilir

ya! Âlemde tasarruf etme özelliindeyken Abdülkadir bu makamda bu-

lunuyordu. lahi bir emir olmakszn, biriktirilen maln bir insana ait

olduu bilinebilir. Fakat söz konusu insann o mal saklayann veya

baka birinin vastasyla elde edip edemeyecei bilinmez. Böyle bir du-

rumda mal saklamak, insann doasndaki cimrilik ve varlkla sevin-

mekten kaynaklanr. Fakat kii, maln kime ait olduunu bilmekle birik-

tirmenin gerçek nedeninden perdelenir. Abdüiaziz b. Ebu Bekir el-

Mehdevi maln biriktirirken kendisine böyle kant getirdik. Bunun üze-

rine, durdu ve bir cevap bulamad. Çünkü bu maln kendi vastasyla

ulalan bir mal olduunu veya sahibinin tam olarak kim olduunu

bilmeksizin biriktiriyordu. Bir anda önümüzde utand. Böyle bir insa-

nn biriktirmemesi gerekir.

Topluluun efendisi, zamann aklls ve haliyle nitelenmi Ebu’s-

Suud b. E-ibl öyle derken insafl davranmtr: ‘Bizde tasarruf etsin

diye iimizi Hakk’a braktk.’ Röylece insan, ilahi mertebeyle çekimez.

Emir alrsa, emrin ya da kendisine belirlenen eyin snrnda durur. Bu

konuda Allah ehli arasnda görü ayrl vardr. Çünkü ricalden bazla-

rna, biriktirilen bu mala sahibinin falan-beiirli vakitte o kiinin vasta-

syla ulaabilecei gösterilmitir. Bu nedenle, o vakte kadar mal tutar.

Bazlar ise öyle düünür: ‘Ben bir bekçi deilim, ben o mal elimden

çkaraym, çünkü Allah bana onu tutmay emretmedi. Vakit geldiinde
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ise, onu sahibine ulatrmam için Allah mal bana döndürür. Böylece bu

iki zaman arasnda mal biriktirmi olmam. Çünkü ben, bekçi deil,

Hâkk’n hazinesizim. Ben ona yöneldim ve ‘Kulumun kalbi beni s-
drd’ ifadesine göre nefsimi bütünüyle O’na adadm. Bu sdrmada,

(mal saklamak gibi) kendisinden baka bir eyle O’na zahmet vermek

istemiyorum.’ Buiu bilmelisin. Hiç kukusuz, bu meselede önemli bir

meseleye dikkatini çektim.

Öyleyse, ilahi bir emir ya da gerçeklemi belirli bir keiften dolay

biriktirmedii sürece arifin zekât geçerli deildir. Bu keif, ilahi ilimde

o ahsn baka birinin bekçisi olduunun tespitidir ve vakti geldiinde

mal o ahsa teslim eder. Bunun dnda da sradan insanlarn zekât ver-

dii gibi zekât verir.

Elli ikinci ksm sona erdi, onu elli üçüncü ksm takip edecektir.





[FÜTÛHÂT-I MEKKYYE'NN]
ELL ÜÇÜNCÜ KISMI

Rahman ve Rahim Oan Allah’n Adyla

FASIL ÇNDE VASIL

nsanlarn Sadakada Taksimi: Verenler ve Alanlar

Bilmelisin ki verdikleri ve aldklar eyler karsnda insanlar dört,

ksma ayrlr. Birinci ksm, verdiini yüceltirken aldn küçümser,

kinci ksm, verdiini küçümserken aldn abartr. Üçüncü ksm,

hem aldm hem verdiini yüceltir. Dördüncü ksm, verdiini ve ald-

n küçümser. Bu nedenle bir ksm insan, seçerek alr. Onlar, eyada

Hakk’n yüzünü görmeyenlerdir. Bir. ksm ise seçmez. Onlar, eyada

Hakk’n yüzünü görenlerdir. Bazen vaktin ihtiyacna göre seçerler, ba-

zen mutlak yoksulluklarn örendikleri için seçerler. Bir ksm öyledir,

bir ksm böyle! Çünkü merepleri farkl olduu gibi müahede ve zevk-

leri de hallerine göre farkllar. Düünen nefs için hal, hayvani nefis

için mizaç gibidir. Mizaç beden üzerinde hükümran olduu gibi hal de

nefs üzerinde hükümrandr.

Sonra bilmelisin ki, sadakann yüceltilmesi ve büyük görülmesi

merudur. Allah öyle buyurur:
‘Ondan yiyiniz ve yoksul muhtac yediri-

niz*6* Baka bir ayette ise ‘Aç olan yediriniz
*61 buyurur. Yani, Allah’n

kendi iar yapt deveden (yoksullara) yediriniz. Allah öyle buyurur:

‘

Allah’n iarlarna hürmet etmek, kalplerin takvasndandr. Sizin için on-

larda belirli bir vakte kadar fayda vardr. Sonra onlar soylu eve varacak

tr .’466 Kast edilenler develerdir.
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Bu öykü balamnda Allah öyle buyurur:
cRzk!andrd?mz ey-

lerden inj'oh ederler.'
467 Nafak kelimesini açklarken -ki infak kelimesinin

köküdür- onun iki yönü olduunu belirtmitik. Kesilen develerin ederi

bize ularken Hakk’a ise bizdeki takva duygusu ular. Allah’n iarlar-

n yüceltmemiz, bizim takvamzdan kaymaklanr. Baz ariflere göre sa-

dakann yüceltilmesi bu bahse girer. Bu nedenle, verirken veya alrken

verilen ve alnan ey yüceltilebilir. Bazen de, müahede ettii ey baka

bir zevk olabilir. Allah’n. yarattklarn yüceltmek, bu yolda tattmz
ilk müahededir. Genellikle toplum içinde itilmi ve küçümsenen bir

eyi elimde tayordum. Benim konumumdaki insanlar, insan doasn-

daki büyüklük ve saygn görülmeyenlerden farkllama duygusu nede-

niyle böyle bir eyi tamazd. eyhi ve kendisiyle beraber arkadalarnn

da geldiini gördüm. Arkadalar öyle diyor: ‘Efendimiz! Bu gelen fa-,

lan kiidir. Onun bu yolda bir eksildii yoktur. Nefsiyle cihat etmitir.

nsanlar kendisini böyle görürken çarnn ortasnda hamalllc yaptn
görürsün.’ Böylece elimde tadm eyi ona söylediler. Bunun üzerine

eyh, ‘Belki de onu nefsiyle mücadele etmek için tamyorduk diyor.

Arkadalar, ‘Bundan dolay tayor’ deyince eyh, ‘Yanmza geldiinde

sebebini sorun’ diye cevap veriyor. Yanlarna vardmda eyhe selam

verdim. Selamm aldktan sonra bana öyle sordu. ‘Elindeki deersiz ve

kymetsiz nesneyi hangi amaçla tayorsun? Seninle ayn makamda bu-

lunan dünya ehli insanlar deersizlii nedeniyle ellerinde böyle bir ey
tamaz!’ Bunun üzerine kendisine öyle dedim: ‘Efendimiz! Böyle bir

baktan seni tenzih ederim! Senin gibi biri böyle bakmaz. Allah elimde

tadm küçümsememi ve deersiz görmemitir. Kudret, Ar’ ve si-

zin büyük gördüünüz yaratklar var etmeye ilitii gibi onu var etme-

ye de yönelmitir. Deersiz ve zayf bir kul' .olarak ben nasl olur da bu

mesabedeki bir eyi deersiz ve küçük göreyim?’ Bunun üzerine eyh

beni öptü ve dua etti. Arkadalarna ise öyle dedi: ‘Bu düünce nerede,

nefsiyle cihat etmek için deersiz bir eyi tamak nerede!’

Bu noktada, sadakann yüceltilmesi bazen alan ve veren için olabi-

lir. Dolaysyla, eyann yüceltilmesinin Allah ehlinin dikkate ald
farkl yönleri vardr. Allah Hz. Musa’ya öyle vahyetti: ‘Bir kiiden sana

öütülmü nohut geldiinde onu kabul et, çünkü onu sana getiren be-

nim.’ Böylece kendisini ulatrmada Allah’n vekili olmas yönünden,

vereni büyük gördüü gibi alan da, getiren Allah olduu için, aldn
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büyük görür. O halde, burada verenin eli bir müahededen ya da güçlü

imandan kaynaklanarak Hakk’n elidir, çünkü Allah öyle der: ‘Allah
i

* i

kulunun diliyle ‘Allah kendisini öveni duydu’ demitir.’ Burada sözü

kendisine tamlama yapmtr, halbuki onu söyleyen kuldur. Bir kutsi

hadiste ise Allah öyle der: ‘Ben (bana yaklaan) o kulun kula, gözü,

eli ve aya oldum.’ Keif ehline göre sadakann (ve eyann) büyültül-

mesi, keif ehlinin sadakann ya da hediyenin vb. Allah’ tespih etmesini

ve diliyle Yaratann yüceltmesini görmesi ve duymasndan kaynaklanr.

Bu durum, ‘

Her ey O'nun övgüsünü tespih eder ayetinden kaynaklanr.

Böylece söz konusu eyin Hakk’ yüceltmesi ve kendisinde (Haktan)

gafletin ve bkmann olmay sebebiyle, keif ehli onu büyük görür. Bu

durum, hükümdarlarm, yoksul olsalar bile iyi insanlara sayg gösterme-

sine benzer. Bunlar, köle, cariye veya belaya urayan ya da afiyette bu-

lunan kimseler olabilir. Hükümdarlar, kendilerine söylendii gibi Al-

lah’a itaate kendisini veren bu kimseleri bereket vesilesi yaparlar (teber-

rük) . Bu müahede sahibinin durumu nasl olabilir, hesap ediniz! Sada-

ka veren ya da alan insann müahedesi böyleyse, Allah’n yarattn
büyük görür. Çünkü o, bütünüyle bu konumdadr. .Verilen sadakay

yüceltmek, o eye muhtaç ve yoksul olmaktan da kaynaklanabilir. Çün-

kü Hak, onu ihtiyac karlayacak bir sebep olarak yaratmtr. nsan

bunu müahede ederse, veren ya da alan olmas ayndr.

Allah, ‘Ey nsanlar! Siz Allah’a muhtaçsnz*69 diye buyurur. nsan

sadakay bu ifade yönüyle de büyük görebilir. Allah, bu ayette muhtaç

olunan her eyle kendini isimlendirmitir ve verilen ey de bunlarn

içindedir. Allah’m isimleri büyüktür ve bu da O’nun isimlerinden biri-

dir. Bu durum, bu müahedeye sahip olmayanlardan bakasnn dikkat

edemeyecei bir srdr. Bu sr, (Hakk’n kskançl anlamndaki) ilahi

gayret ve Allah’n genel inii kapsamndadr. Örnek olarak,
‘
Allah kendi-

sinden bakasna ibadet edilmeyeceine hükmetti (kaza)*70
ayetini verebili-

riz. Buna ramen, yeryüzünde taa, bitkiye, hayvana gökte ise yldzlara

ve meleklere ibadet edilir. Söz konusu nesnelere ibadet edilmesinin ne-

deni, ibadet edilen her eyin ta ya da aaç veya baka bir ey deil, ilah

olduuna inanmaktr. Nispette hata etseler bile, ibadet edilende (Hak)

yanlmamlardr. Bu nedenle Allah
(

Rabbin kendisinden bakasna ibadet

edilmeyeceine hükmetti*71
diye buyurur. Dolaysyla, insanlarn (herhan-

gi bir) ilaha inanmalar da Allah’m takdiridir. Bu durumda, taptklar
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eylere tapnlardr. Bunun böyle olmas, sadece bu nitelie sahip kim-

seye ibadet edilsin diye, ilahi gayretten kaynaklanr. Gerçekte ise, sadece

Allah vardr. Bazen sadaka,-bu keif nedeniyle büyük görülebilir.

Baz insanlarn sadakay küçümsemesi baka bir müahededen kay-

naklanabilir, çünkü (sûf) topluluun müahedeleri, halleri, zevkleri ve

merepleri onlarda hükümrandr. Sadakann büyük görülmesi hakkn-

daki söylediklerimiz hallerin ve zevklerin sahibine hükmetmesinden

baka bir ey midir ki? Bunlardan biri, keif sahibinin -veren ise- verdii

-alan ise- veya ald eyin imkânn görmesidir. mkan ise, mümkün
için yoksulluk, zillet, muhtaçlk ve deersizlik özelliidir ve bu nedenle

böyle bir müahede sahibi, her eyi küçümser. Küçümsedii ey, iba-

deder veya baka eyler içinde en güzel bir ey olabilir. Allah için veren

ve Allah’n eliyle (sadakay) alan kimsenin küçümsemedeki (tavrlar)

kark olabilir. Allah ehlinden olduunu zannettiim -ki Hz. Peygam-

berin bize emrettii ve yapt gibi kimseyi Allah karsnda tezkiye et-

mem, Allah da bize bunu yasaklamtr- biri, bir ahstan Allah rzas

için kendisine sadaka vermesini istemiti. Sadaka istenilen insan da, o

salih insan kendisine bakarken, içinde büyük ve küçük gümü paralarn

bulunduu bir kese çkararak eliyle keseyi yoklamaya balaynca, yoksul

yüzünü bana çevirip öyle dedi: ‘Sadaka verecek bu adamn ne aradn
biliyor musun?’ Ben de ‘Hayr, bilmiyorum’ deyince, öyle dedi: ‘Allah

katndaki deerini aratryor, çünkü Allah (rzas) için sadaka verecek!

Büyük bir gümü para gördüünde onu ayrarak öyle diyecek: ‘Allah

katnda bu kadar etmeyiz!’ Adam aratrmasnn sonunda bulduu en

küçük parçay o salih insana vermi. Bunun üzerine salih adam öyle

demi: ‘Allah katndaki deeri bu kadarm!’

Dikkat ediniz! Allah’n yannda her ey deersizdir, fakat burada

ilahi gayrete dayanan ilahi bir cömertlik söz konusudur. öyle ki, kya-

met günü bir münadi insanlarn arasnda Allah tarafndan öyle bart-

lr: ‘Allah'tan bakas için verilenler nerede?’ Bunun üzerine cesametli

mallar, akarlar ve mülkler getirilir. Sonra öyle duyurulur: ‘Benim u-
ruma verilenler nerede?’ Bunun üzerine kuru birkaç dal, deersiz gü-

mü parçalar, paralar ve birkaç elbise getirilir. Allah nimetlerinin ara-

sndan kendisi için bu kadar deersiz eylerin verilmi olmasndan dola-

ya kskançla kaplarak sadakay eline alr ve olabilecek en büyük hale

gelinceye kadar -Uhud Da gibi- bereketlendirir. Böylece onu orada
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bulunanlarn gözlerine gösterir ve Allah’tan bakas için verilmi olanla-

r küçümseyerek deersiz bir mala çevirir.

Müahedesi böyle olan bir insann (verilen sadakay) küçümsemesi

gerekir. Bu gibi hususlarn zikredilmesi uzun sürer. Bu bölümün ban-

da âlemi kendisine ayrdmz dört snfn dahil olduu hususlara ye-

terli ölçüde dikkatini çekmi olduk.

FASIL ÇNDE VASIL

Sadakay Gizli veya Açktan Vermede nsanlarn Durumu

Baz insanlar, gizli sadaka vermeyi önemser. Bunun nedeni,
c
Sol

elin sa elinin verdiini bilmez’ anlamna gelen güvenilir bir hadiste

Halde’n gizli sadakayla ilgili övgüsüdür. Fakat gizli sadaka ve Allah’n

ona özen gösterdiiyle ilgili bir rivayet gelmemitir. Sadakay veren in-

san, verdiini sadece Allah’n bildiini düünerek gizli verir, yoksa ihlas

ve benzeri bir ey nedeniyle gizli vermez. Çünkü sûf topluluunu Allah

gizli ve açk irkten korumutur. Böylesine ihlasl insanlar için, ‘Sadece

Allah vardr ve O’ndan baka Rab yoktur.’ Çünkü onlar, davranlarn-

da özne olarak sadece Hakk’ görürler. Bilirler ki, Hak böyle bir konu-

da gizlilii zikrederek onu bu baka sahip kimseler için açktan verme-

ye üstün saymasnn yegâne nedeni, bakas bilmese bile, Allah’n onu

bilmi olmasdr. Yoksa bunun nedeni ihlas ya da baka bir amaç deil-

dir. Çünkü açklamak ya da gizlemek, veren vc alan kii hakknda denk-

tir. ‘Beni içinden zikredeni içimden zikrederim, beni bir toplulukta zik-

redeni onlardan daha hayrl bir topluluk içinde zikrederim’, kutsi hadi-

si, bu konuya girer.

Sadakay açktan veren çimse ise, bu ya da benzeri bir müahede

sahibi deildir. Onun kalbine ve gözüne hakim olan duygu, her eyde

Hakk’ görmektir. Öyleyse, onun katndaki her hal, tereddütsüz bir e-

kilde üan ve açklamadr, bundan baka bir eyi görmez. Böyle , bir in-

san, topluluk içinde Allah’ zikrettii gibi sadakasn açktan verebilir.

Çünkü topluluk içinde zikrettii kimseyi, (bundan önce) içinden zik-
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retmitir, çünkü içten zikretmek, hiç kukusuz (dtan zikretmeyi) ön-

celer. çten zikredilen herkes, dta da zikredilmitir. Öyleyse dtan zik-

retmek, içten (Haldc’) zikretmeye ilave bir durumdur. Dtan zikret-

menin (sadece) içinden zikreden insann kaçrd bir mertebesi vardr,

çünkü içinden zikretmeye her iki halde de muttali olunmaz. çten zik-

retmek, her bakmdan gizlidir. Açktan verilen sadaka ise, ilah iktidar

ilan eder. Mümkün mazharlarda zuhur ettii halde, sadakay kimden

gizleyecek veya örtecektir ki? eyhimiz Ebu Medyen’in yöntemi buydu.

öyle derdi: ‘Allah de, sonra onlar brak.’ ‘Allah’tan bakasna m dua

ediyorsunuz?’ eyhimiz, nebevi bir miras olarak, bu ayete uymak için

sadakay açktan verirdi.

Ebu Hamid (el-Gazzâlî) ve (Haris b. Esed) Muhasibi gibi tasavvuf

yolunun genelinin söz ettii riya ve ihlas aramak ise, Allah’tan bakas-

n görmeyen sûfilerin dilini de içermek üzere Hakk’ genelin diliyle

gerçekleen hitabdr (çünkü zahir dili seçkinlerin dilini de içerir). Biz

ise, bu konuda Allah ehline konuuyoruz. eyhimiz, arkadalarna öyle

derdi: ‘Allah'n kelimesi yüksek olsun diye Allah'a itaati açktan yapn!

Nitekim baka insanlar, günahlar, itaatsizlikleri açktan yapmakta ve

Allah'tan utanmadan kötülükleri izhar etmektedirler.’ Bir efendi, saygn

bir eyhin örencilerine öyle demiti: ‘eyhiniz size neyi emrediyor?’ O
da öyle cevap vermi: ‘Bize amelleri yapmak için gayret etmeyi ve on-

larda eksiklik görmeyi emretmektedir.’ Bunun üzerine eyh öyle de-

mi: ‘Vallahi, size düpedüz Mecusilii emretmektedir. Keke amelleri

(yapmay) ve onlar sizin elinizde kimin icra ve ina ettiini emretsey-

di!’ Bu mesele de, bu konuya girer.

Gizü ve açk sadakann sûfilerin nefislerindeki srlarna dikkatini

çekmi oldum. Bununla beraber, farz sadakayla gönüllü sadakada ekilci

arifler arasnda görü ayrl vardr. Bu görü aynl ise, özetlemeyi ve

ksa anlatm yelediimiz için, zikre gerek olmayacak kadar bilinir.

Açktan sadaka vermek hakknda ise, ‘Kim iyi bir adet çkarrsa’ hadisi

aktarlmtr. Allah ehlinin kâmilleri ise, iki makam birletirmek, iki

sonucu elde etmek, iki gözle bakmak, iki yoldan yürümek ve iki elle

vermek için her iki ekilde de veren kimsedir. Böylece Hakk’m açktan

vermeyi tercih ettii bir durumda sadakay bazen açktan verirken

Hakk’n gizlemeyi tercih ettiini gördüü yerde sadakay gizli verir. Al-

lah yolunda, Allah ehlinin kâmillerine daha layk olan davran budur.
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FASIL ÇNDE VASIL

Gönüllü Sadaka

Gönüllü sadaka efendilikle karm ihtiyara bal bir kulluktur.

Öyle olmazsa, gönüllü sadaka saylmazd. Çünkü onu kendisine farz k-

lan, tövbe eden veya bilgisizlikle kötülük yapanlardan durumunu düzel-

tenler için Hakk’n kendisine merhameti farz klmas gibi, insann ken-

disidir. insann kendisine sadakay farz yapmas Hakk’n merhameti

farz klmas gibidir. Tpk, nefsi hakknda kendisiyle hüküm verilen ka-

rk bir Rab'lik! Çünkü, kimse Allah hakknda bir eyi zorunlu klamaz.

Bir eyi kendisine farz klan, farz klan olmas bakmndan Allah’tr.

Böyle bir durum nedeniyle (kendi kendine farz klmak) sadaka veren

kimse de ayn konumdadr.

Sonra unu farz ederiz: lahi mertebe böyle bir ey yaptnda, bu

davrana uygun bir sevap ve ödül ona takdir ederiz. Bunu bizzat bu

vacibi bu menzüden gönüllü sadaka olarak verene -ki onlar ariflerin

içinden teklerdir- verirdik. Çünkü Hak, bu makamda kendisine benzer.

Bu mesele, sûfler tarafndan müahede edilen zevke dayal bir konudur.

Fakat benden önce buna dikkat çeken bir kii görmedim, belki de var-

dr ama bana ulamam da olabilir. Çünkü bu makama ulam Allah

ehlinin bunun farkna varm olmas gerekir. Fakat Allah, bazen onu

kendilerine söyletmez ya da bir ksmnn onu ifade etmesi mümkün
olamaz. Biz ise, bu meseleyi daha geni ve daha açk bir ifadeyle, kita-

bmzn baka bir yerinde zikretmitik.
t*

Bu yoruma göre gönüllü sadaka, farz sadakadan kendiliinden üs-

tün olur. Böyle bir gönüllü sadakay insan kendisine -tpk bir adak gi-

bi- farz kldnda, Allah’n farz etmesiyle farz olabilir. Çünkü Allah ku-

lun onu farz klmas nedeniyle sadakay farz klmtr. Adan dndaki
(sadakalar) da bu konuya katlabilir. Güvenilir bir hadiste, bir bedevi

öyle diyor: ‘Ey AUah’uJ Peygamberi! Yükümlü olduum baka zekât

var mdr? Hz. Peygamber, ‘Hayr, fakat gönüllü verdiin hariç’ demi-

tir. Muhtemelen Allah, bir insan gönüllü zekât vermeye niyetlendiin-

de, onu kendisine farz klar. Böylece, onu farz derecesine katar ve gö-

nüllü zekâtn ödülü daha çok olmakla birlikte sevapta eitlenirler. Böy-
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lelikk, asl olan farzdan belli bir derece üstün olur. Allah öyle der:

‘Amellerinizi geçersiz klmayn u?2 Bu bir yasaklamadr. Yasaklama ise,

emretmekten farkl olarak, onu yapmay da içerir. Binaenaleyh eriatta

(bir ie) balamak, balaycdr. En açk durum budur. ari, yasaklama-

da farz olan ile olmayan eitlemitir. Hz. Peygamber ise, namaz ve

oruçta nafileyi kaza etmitir. Bize göre farzlarda bu caiz deildir. Bu

konu, vakti belli farzlarn kaza edilmesi hakknda görü ayrl bulunan

bir konudur.

Bütün bu konularda gönüllü ibadetin anlam udur: Kul, asalet

yönüyle bir köle ve efendisinin farz kld eylerin bir mahallidir. Bina-

enaleyh insan, özü gerei farz (yapmay) ve üzerine farz yüklenmesini

kabul edicidir. Gönüllü ibadet eden insan, aslna dönen kiidir. Asldan

çkmak ise, geçici ve dolayldr. Sürekli olarak asla bal olan kii her

zaman farz görür, çünkü o, seçiminde zorunlu ve yönlendirilendir. Bu

durumda insan, kendini yaratan ala benzer. Allah, ‘Benim katmda söz

deimez*473 buyurur. Dolaysyla Allah’tan meydana gelen her eyi bilgi

öncelemitir. Böylece, Allah ile ilikili olarak (olabilirlik anlamnda) im-

kân ortadan kalkmtr. Sadece olmak ya da olmamak vardr! lahi mer-

tebede bundan baka bir ey yoktur. Tereddüt hadisinde geçen, ‘kulu-

mun bana kavumas kaçnlmazdr’ ifadesi de bu kapsama girer. Yani,

onun ölmesi kaçnlmazdr. ‘Azap kelimesinin hakknda gerçekletii kim-

seye gelince
*74 ve ‘Benim kaimda söz, cehennemi dolduracam diye kesin-

leti*
475

ayetleri de bu kapsama girer.

Binaenaleyh, esasta Allah katnda tek bir eylem vardr. Dolaysyla

oluta (ve âlemde) tek bir i gerçeklemirir. Bunu bilen bilir, bilmeyen

bilmez. Hakikaderin verisi budur. Öyleyse hüküm vaciplige aittir, im-

kânn ise hiçbir yerde varl yoktur. Bir’de her yönden sadece birlik

varsa, kendisinden çokluun çkabilecei bir yön onda bulunmuyor

demektir. Dolaysyla ondan ancak bir çkabilir. Bir’de farld nispet ve

anlamlar bulunuyorsa, bu çok yönler nedeniyle çokluun Bir’den çk-

mas imkânsz deildir. Akln bu meseleye ver, çünkü u sorularn ce-

vabn buradan örenebilirsin: Nereden geldin? Kimsin? Bir misin çok

musun? Bir hangi açdan çokluu kabul eder? Çok hangi açdan birlii

kabul eder? Bir asl iken, çokluk niçin birden daha genitir? Kendisini

destekleyen bir ey yokken, asldan fer nasl çkar? Aslda birçokluga yol

açan nispetler asl’a döner mi? Yoksa onlar, aslda gerçek varlklar bu-
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lnmaz da bu nispetler fer’in hükümleri midir? Bütün bunlar, bu mese-

leyle ilgilidir.

Bir olarak ve çokluun birliiyle birlenmi Bir münezzehtir! Çok-

luun da kendine özgü bir birlii vardr ve bu kaçnlmazdr. O çokluk,

bu birlikle isimlendirilir ve bakalarndan ayrr. Öyleyse, tekil ya da

çoul olarak, eya arasnda ayrm birlik vastasyla gerçekleir. ki ey

ortak olsayd, ayrm gerçeklemezdi. Ayrm da gerçeklemitir. Dolay-

syla birde ve toplamnda birliin bulunmas kaçnlmazdr. Asl ve fer

olarak, sadece bir vardr. Dikkatini çektiim konuya iyice bak, çünkü o

ilahi bilginin özüdür. Gönüllü sadakann sana verdii eye bak ve bu

izafet ve tamlamann ne kadar kymetli olduunu gör!

VASIL

Zekâtn Mal Temizlemesi

Hz. Peygamber her be devede bir koyun zekât vermeyi emretmi-

tir. Halbuki koyun deveyle ayn cins deildir. Bu meseledeki asl, bir

eyin kendisiyle mi yoksa baka bir ey vastasyla m temizleneceidir.

Doru ilke, bir eyin kendisiyle temizlenmesidir. Bavurulacak hakikat

budur. Görünüte farkllk meydana gelse bile geçerli olan, aslda bulu-

nandr.

Allah, ibadet etmek için su ve toprakla temizlenmeyi farz kld.

Bunlar, görünüte birbirinden farkl olsa bile, aslda farkl deildir. Bu

noktadaki asl, Allah’n her eyi sudan yaratp Adem’i topraktan yaratt-n bildirmesidir. Öyleyse görünüte temizlik, yaratldmz ey vasi-

stasyla gerçeklemitir. Örnek olarak, koyun ve deveyi birletiren hay-

vanlk ile mal olmay verebiliriz. Bu birletirici durum olmasayd, (de-

velerin koyun vastasyla) temizlenmesi geçerli olmazd. Bu nedenle,

zekâtn farz olduu baz mallarda ayn cinsten olmayan eylerle zekât

vermek geçerli olmutur. Hz. Peygamber insann bilgisizlikten temiz-

lenmesi hususunda öyle der: ‘Kendini bilen Rabbini bilir.
3

Kendisini

bilmekle Rabbini bildii için insan (bilgisizlikten) temizlenebilmitir.
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Hak, mutlak anlamda temiz olandr. Kulun takdisi ise, kendisini bilme-

sidir. Öyleyse insan ancak kendisiyle temizlenmitir. Bu meseleyi iyice

anla!
'

FASIL ÇNDE VASIL

Nisap

Nisap, miktar demektir. Baka bir ifadeyle nisap, ‘ne kadar
5

deniie-

bilen eydir. Kilo ve hacim olabilir. Kukusuz ari, kilo ve vezinli eyle-

rin nisabm belirlemitir.

Ölçüt, insan aklnn belirli ölçülere bölündüünü bildiren bir hadi-

se göre, anlalr bir eydir. an, akl manevi bir ey olsa bile ölçüte ek-

lemitir. ari, en genel ve en tam keif sahibidir. Daha önce, mertebele-

rin üç olduunu belirtmitik: Akl mertebesi, duyu mertebesi ve havai

mertebesi. Hayal mertebesi, anlamlan duyulur suretlere indirir. Baka

bir ifadeyle, anlamlar ancak öyle anlayabildiimiz için, onlar duyulur

mertebelerde gösterir. Bu mertebeden ari, akl ölçüt olarak bölümlere

ayrmtr. Çünkü akl Allah ölçüt suretinde izhar etmitir. Ölçülen ise,

amellerdir. Bunlar, amel sahibine ilien arazî anlamlardr. Böylccc Al-

lah, onlar ölçüye katm ve öyle demitir:
cK\yamet günü adalet terazile-

rini koyarz

.

H?b Baka bir ayette, ‘Kim zerre miktar amel ederse
5477

denilir.

Böylece amel, teraziye konulmu ve tartlan bir ey olmutur. Bu du-

rum, anlamlarn ancak duyulur ekilde algland bu misal mertebesin-

de gerçeklemitir. Uykudaki ilahi tecelli de böyledir. Dolaysyla,

Hakk’ ancak suret olarak görebilirsin. Bu konuda meseleyi ayrntl in-

celemeyi gereksiz klacak pek çok rivayet gelmitir ki, her insan bunu

bilir. Çünkü her insann uyanklk ve uykuda bir tahayyülü vardr. Bu

nedenle, hayalin algladn (rüya) tabir eder. Nitekim Hz. Peygamber,

rüyada görülen sürü bilgiye, ba ise dinde sebata tabir etmitir.

Belirli bir konuda nisap oluu yönünden deil, salt nisap oluu yö-

nünden nisab bilmek budür. Çünkü bu durum, zekâtn çkarld ey-

de bulunan nisapla ilgilidir. Tek bir nicelii ve pek çok nicelikleri olan



^ Elli Üçüncü Ksm 44*

eylerin bilinmesi de bu konuya dahildir. Bizim bu konuda bir görü-

ümüz vardr. Gümü ya da altn parças sikke haline getirilmemi ve

rek biriküüe halinde bulunabilir. Ölçülü hale getirdiinde (sikkeye çev-

rildiinde), onun ölçüsü ni.sap miktar kadar ya da daha fazla olabilir

(zekâta konu olabilir). Acaba tek bir cisim olmas yönünden o cismin

tek bir nicelii mi yoksa çok sayda nicelii mi vardr?

Bilmelisin ki, saylar niceliklerin azlk ve çokluunu bildirir. Say-

nn kendisi de bir niceliktir. Say bileik olmayan yaln bir ey ise, onun

birden baka nicelii yoktur. Bu saylar, birden ona ve oradan da onlu

basamaklara kadar ulaan saylardr. Önck olarak yirmi, otuz, krk,

yüz, iki yüz, bin ve iki bin gibi saylar verebiliriz. O halde tartlan ve

ölçülen eye -kendisi tek bir cisim iken- bu say adlarndan biri verildi-

inde, tek bir hüküm kazanr. Söz gelii on bir ya da yüz yirmi ya da üç

yüz yâ da üç bin ya da bu saylardan oluan baka bir isim verilmise,

onun saysal nicelikleri de kendilerinden olutuu sayya baldr. Ölçü-

len ey, dirhemler ve dinarlar gibi, tek bir cisim olmayabilir. Bu du-

rumda, onun da birden çok nicelii vardr. Say bileik, tartlan ey de
'

birlerin toplam ise, say ve tartlan ey nicelikler sahibidir. Biri bileik

ya da toplam iken dieri toplam ya da bileik deil ise, bileik ya da

toplam olmayan tek bir nicelik sahibi; bileik ya da toplam olan ise,

birden çok nicelik sahibidir. Bunu bilmelisin.

Cisimlerde nicelikler bölünmeyle orrâya çkar. Çünkü cisimler, hiç

kukusuz, bölünmeyi kabul eder. Fakat bölünme sonucunda ayrma

bitimeye döner mi, dönmez mi? Baz kimselerin düündüü gibi, bi-

timeye varrsa, tek bir cisim nicelikler sahibidir. Baz kimselerin dü-

ündüü gibi, bitimeye ulamazsa, tek bir nicelii yoktur; Tartlan ey-

lerin ve buna bal olarak saynn nicelikleri hakknda zikrettiimiz bu

ayrnty kimsenin ele aldm görmedik. Halbuki bu ayrnt zorunlu

olarak ele alnmas gerekli bir husustur. Bu meseleyi bilen kimse, bö-

lünme kabul etmeyen parça olan cevher-i ferdi kabul etmenin geçerli

olup olmadm da anlar.

Sonra bilmelisin ki, zekâtn, farz olduu yerlerde say türlerini top-

lamas eriatm hikmetidir. Bu ise, Ferdiyettir ve onu canlya koymutur.

Böylece üç türde bulunmutur ve üç, teklerin ilkidir. Bunlar deve, inek

ve koyundur. Çift olmay iki snfa yerletirmitir. Bunlar da maden -ki
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o altn ve gümütür- ve hububattr ki o da buday ve arpadr. Mutlak

birlii ise hurmaya koymutur ki, o da özellikle hurmadr. Bunlar, sade-

ce görü birliinin bulunduu türlerdir. Bunun dnda, zekât verilen

eyler ise görü birliinin bulunmad tartmal konulardr. Bu görü

ayrlklarnn bir ksm istisnaî iken, bir ksm ise istisnaî deildir.

FASIL ÎÇNDE VASIL

Gümüün Zekât

Bilginler, güvenilir bir hadis nedeniyle onun be vak (krk dirhem)

olduunda görü birliine varmtr. Bu miktar, krk dirhemdir ki, ni-

sap miktar budur. Zekât ise, örün dörtte biri olan be dirhemdir.

VASIL

Batnî Yorum

Her snfn ulat bir kemali vardr. Madenler snf, altna ula-

makla kemalini bulur. Bu mesele, altnn zekâtndan söz ederken gele-

cektir. Gümü ise kemalin yar derecesinde bulunur. Madene özgü ke-

mal derecesini elde etme süresi otuz alt bin sene iken gümüte bu süre

on sekiz bin senedir. Bu süre, kemal zamannn yarsdr. Tüm maden-

ler, onu elde etmek için kemal derecesine ulamak ister. Bu yoldayken

gayeye ulamasna engel olan bir takm hastalklara maruz kalr. Gayeye

ulaan maden altn diye isimlendirilirken kendisine galip gelen bir has-

talk nedeniyle bu dereceden aada bulunan maden gümü, kurun,

demir ve bakr gibi baka bir ad alr.

Öyleyse altn, bir anne babann nikahla birlemesinden ve uygun

bir ekilde düzenlenmesinden oluur. Bunun yan sra, maddenin scak-

l her yana eit ölçüde yaylm olmaldr. Anne ve babaya ise, mad-



Elli Üçüncü Ksm 443

denin scaklnn otoritesi ortaya çkmazdan önce, kemale ulamak is-

teyen bu eye etki edecek bir soukluk ya da kuraklk (nem ve s) ili-

memelidir. Salik bu konumda olduu zaman gayeye ular ve altnn

kendisini bulur. Sulûk esnasnda gereinden fazla souklua maruz ka-

lp hasta olan ve bu durumun gayesiyle arama girdii kiiye, (altn de-

il) gümü denilir. Gümü altndan bir derece aadadr ve yetkinlik

dört eydedir. Böyle bir durumdaki salik, dört eyin biri nedeniyle ke-

malden eksik kalmtr. Dört, kamil saylarn ilkidir ve bu nedenle on

saysn içermitir. Gümüte on saysnn çeyrei bulunur, çünkü souk-

luun etkisiyle altndan bir derece eksik kalmtr. Soukluk ise, tpk

scaklk gibi, etkin bir ilkedir. Yalk ve kuruluk, edilgen ilkelerdir. Böy-

lece yalk, kendisinden meydana geldii için souklua uynür, bu ne-

denle gümü altnn olutuu eyin yarsndan olumutur.

Edilgen, etkine delalet eder ve özü gerei onu ister. B nedenle

edilgen olan zikretmek edceni de içermi olaca için, meydâna geldii

asl zikretmeye gerek kalmamtr. Allah öyle der:
cYa ve kuru.*™ Hal-

buki burada ‘Scak ve souk’ dememitir. Bu durum, Kuran’n fasihlii

ve mucizevî anlatmndan kaynaklanr, çünkü Kur'an- Kerîm, kendisini

getiren peygamberin -ki o Mulammed (as.)’dir - doa bilimleriyle ilgi-

lenip bu ölçüyü bilen biri olmadnn farkndayd. Bu durum, Kur'an-

Kerîm’in Hz. Muhammed tarafndan deil, hikmet sahibinin katndan

indirildiini kesin olarak gösterir. Bunu söyleyen dc, her eyi bilen Al-

lah’tr. Hz. Peygamber, kendi düüncesi, aratrmas ve deerlendirme-

siyle deil, sadece Allah’n kendisine öretmesi ve bildirmesiyle her eyi

bilmitir. Peygamberliin deerini ise, Allah’n kendisine bu gibi du-

rumlar gösterdii çimse anlayabilir. eriatn bu snflara zekât her s-

nfta bilenen bir tarza göre farz klmasndaki ilminin ne kadar salam

olduuna baknz! .
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FASIL ÇNDE VASIL

Altnn Nisab

Altnn nisab hakknda görü birliine varilan ey, Allah’n izniyle

zikredeceimiz husustur. Bir grup iki yüz dirheme olduu gibi yirmi

dinara da zekâtn farz olduunu söylemitir. Baz bilginler ise, krk di-

nara ulancaya kadar altna zekât dümeyeceini ileri sürmütür. Kirk

dinara ulatnda da bir dinar zekât düer ki, bu onun çeyreidir, çün-

kü krkn onda biri dörttür. Dördün çeyrei ise, birdir. Baz bilginler

ise, iki yüz dirheme ya da onun deerine ulamadan altnda zekât bu-

lunmadn söylemitir. Bu sayya ulatnda ise, ister yirmi dinar ister

bundan daha az ya da daha çok olsun, çeyrei zekât olarak verilir. Bu

durum krkn altnda bulunduunda böyledir, Öyleyse, altndaki deer-

lendirme zikrettiimiz gibidir. Krka ulatnda, kullanm ya da deer

olarak, dirhemler deil kendisi dikkate alnr.

VASIL

Batnî Yorum

Her krk dinarda bir dinar zekât vardr ki, bu miktar onun krkta

biridir. Daha önce, gümüün altnn ulat yedönlii ararken dört do-

adan biri olan soukluk doasnn etkisine girdiini söylemitik. Bu

ise, altndan kendisini itidalden (denge) çkaran bir tek doa -ki souk-

luktur- almtr. Bu nedenle, altnn nisab olan krkta bir dinar zekât

olarak alnr. Çünkü dördü onla çarptnda krk çkar. Dört krkn on-

da biri, bir ise dördün çeyreidir. Öyleyse bir, krkn krkta biridir. Bu

bir, gümüün alp sayesinde kemal derecesini talep ederken gümüe
dönütüü eydir. Bu ölçüde altndan eksik kalm, zekât nisab da bir

dinar olmutur..

Bu bir dinar, kendisinden alman eyin krkta biri olmak bakmn-

dan be dirhemle birleir. Çünkü yirmi iki, yüzün onda biriyken yirmi-



nin çeyrei ise betir. Böylece, iki yüz dinarda be dirhem zekât verilir

ki, o da onun onda birinin çeyreidir (krkta bir). Baz bilginler ise alt-

n gümüe hamledip öyle demilerdir: ki yüz dirhemde olduu gibi

yirmi dirhemde de bir dinar zekât vardr. Ya da, kullanm ve deer ba-

kmndan iki yüz dirhemi dikkate alabilir. Bu bilgin, zekât kymeti ve

kullanm olan altnda vacip görmütür. Bu ise, krkn altndaki (krktan

aadaki?) eylerle ilgilidir. Çünkü krktan az olan altnda zekât yasak-

layan bir ifade aktarlmamtr, çünkü ‘Be evakn altnda (iki yüz dir-

hem) sadaka yoktur’ denilmi, fakat krkn altnda yoktur dememitir.

Bu nedenle altnda görü ayrl caizken gümüte caiz deildir. Gümü
ve altnn zekâtnn farz oluu, her bakmdan ,onun çeyreinde bir araya

gelmitir. Burada, on ve onun çeyrei dört onu içermesi için dikkate

alnm ve bunlar çarplm, baka bir sayyla çarplmamm Çünkü

dört, kendisini ve aasndaki saylar içerir ve toplamlarndan on mey-

dana gelir. Bu nedenle ön says için ‘kamil saylarn ilki’ denilir. Dört-

teki dört ile üç yedi eder. Dörtteki ikiyi eklediimizde dokuz, biri ekle-

diimizde ise on says meydana gelir. Dördü on saysyla çarpan kimse,

dördü içermi olduu unsurlarla kendisiyle çarpana benzer. Bu konuda

-onu yaratan ve var edene deil- kendisine bakt için zekât farz olmu-

tur. Hak ise, bakn kendisinden alm ve ald bu eyi ‘zekât
5

,
baka

bir ifadeyle, iddiadan annmlk diye isimlendirmitir. Böylece, Rabbi-

nin karsnda Rabbi için kalm, farkl bir pay ortaya çkmamtr.

Çünkü her ey O’na aittir ve hiç biri kendisinden deildir.

FASIL ÇNDE VÂSIL

Zekât Verilen eylerde Nisap Miktarndan Fazlas

.
. . » , . .

*

Bilginler, yürüyen hayvanlarn nisap fazlasnda zekât bulunduun-

da görü birliine varm, altn ve gümüün nisap fazlasnda görü ayr-

lna dümütür. Benim görüüm, altn ve gümüteki nisap fazlasnda

zekâtn olmayacadr. Bu ikisinin hububata dahil olmas hayvanlara ka-

tlmasndan daha uygundur. Çünkü hayvanlar bitkilerle, bidtiler ise
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madenle komudur. Öyleyse bir eyin kendisine komu olan eye katl-

mas daha yerindedir.

VASIL

Batnî Yorum

Kemal eksiklik kabul etmez. Zekât ise maldan eksilmedir. Bu ne-

denle hayvan, insanlk özelliiyle kemale erdiinde ona zekât düme-

mitir. Çünkü eya kemali aramak için yaratlmtr ve insandan baka

kamil yoktur. Madenlerin en kamili ise altndr. Bu nedenle atele ek-

silmeyi kabul etmez. Dier madenler ise eksilebilir. öyle diyebilirsin:

‘Gümü kemal derecesinin altndadr ve dolaysyla o da eksiktir. Bu

nedenle nisap fazlasna zekât düer.’ Buna öyle yant verebiliriz: Allah

onu nisap miktarna ulatnda altna ortak yapm, dier madenlerde

ise bunu yapmamtr. Gümü ve altn arasnda güçlü bir iliki bulun-

masayd, hükümde ortaklk gerçeklemezdi. Öyleyse nisap fazlasnda

durum öyle olmaldr.

öyle diyebilirsin: Zekât maln eksilmesidir ve kemale ulaan ek-

silmez. Altn ise kemale ulamtr, fakat nisaba ulatnda zekât veri-

lir. Altn nisap halindeyken olduu gibi fazlasnda da altndr ve kemal

hükmünü yitirmemitir.’ Buna öyle yant verebiliriz: ‘Bu ilkeye göre

hareket edersek, (dediin gibi) böyle olmaldr. Fakat baka ilah bir il-

keyle çeliebiliriz. O da, tecelli esnasnda suretlerdeki bakalama ve de-

iim, ilahi katta nispet ve itibarlarn deimesidir. Hakikat bir, nispet-

ler farkldr. Allah bir yönden bilen iken aym yönden güç yetiren ve ya-

ratandr. Hak, zekât farz yapt .eylerde, onlarn bir takm varlklar

olmasn ya da kendisine mal denilen bir ey olmalarn deil, özellikle

bu varlklardaki mallar olmasn dikkate almtr. Biz de, belli bir mikta-

ra ulap zekât hükmü ortaya çktnda altn ve gümüün varlklarn

deil, mal olmalarn dikkate aldk Nisap fazlasnda ise, mal olmalarn

deil, somut varlklarn dikkate aldk vc onlardan zekât kaldrdk. Ni-

tekim tecellilerin bakalamalarnda da inançlar ve mertebeyi dikkate

aldk, zan dikkate almadk. Öte yandan, tenzihte zat dikkate aldk,
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mertebe ve inançlar deil. Varln asl -ki o Haktr- itibarlara koni ol-

duu gibi, bu hakikat, baz varlklara, hatta genel olarak var olanlara

yaylmtr. Biz de, onlarda bazen akli, bazen de dinî durumlar nedeniy-

le farkl durumlar dikkate aldk.

Köleye baknz! O bir insandr ve onun kemali vardr. Bir kölede

mal olma özelliini, onu satan alan kiide ise ticareti dikkate alsaydk,

köleyi bir kymetle deerlendirir ve onu zekât verilen bir mal konumu-

na indirirdik. Zekât ise, onun deerinden alrdtk. Hakk’n kamil oluu-

na balanz! O, yaratlmn herhangi bir niteliini kabul etmez. Fakat

misal mertebesinde ortak duyuyla snrlanm gözlere tecelli ettiinde,

hükümler bu özel tecelliyi takip eder. Bu balamda Allah, ‘Acktm beni

doyurmadn, susadm su vermedin, hastalandm ziyaret etmedin’ der.

Nispetlerin ortadan kalkmas yönünden kendisine baktnda ise Allah

öyle der: ‘O'nm benzeri yoktur.*
79 Baka bir ayette, 'Allah âlemlerden

müstanidir*80
der. Delilden müstani olan, açklnn iddeti nedeniyle

kendisine delildir. Çünkü hiçbir ey bir eyin kendisi kadar o eye delil

olamaz.

Hükümlerin itibar ve nispetlere bal olduuna dikkatini çektim.

Herhang bir konuda hüküm verilen bir ey ile ari’nin hükmü ortaya

çktktan sonra, bizim görevimiz ari’nin o meselede neyi dikkate alp

öyle hüküm verdiine bakmakla snrldr. Bilgili insan cahilden bu ba-

kla üstün olur. Bu durum sabit olunca bilmelisin ki: Belli bir yaa

ulamak ya da yetimek ya da akl için olgunluk, maldaki nisap gibidir.

Nisap miktar malda bulunduunda zekât farz olduu gibi ayn ekilde

yetikinlie ulatnda da akll insana yükümlülük farzdr. Yetikinlik

vaktinden sonra ise, zaman ilerledikçe akl salamlar. Nitekim mal da

ticaret ile artar ve böylece nisab aan miktar ortaya çkar. Akl salam-

larken Allah’n mudak özne olduunu ve kulun fiilde hiçbir etkisinin

bulunmadn görmeyen kimseye nisab aan miktardaki malnda zekât

farzdr. Zekât, Allah’n maldaki hakkdr. Böylece insan, amelleri için-

den Allah’a izafe etmesi gereken eyi izafe eder.

Burada iki adam vardr: Birincisi hakikat yönüyle Allah’a izafe ede-

cei eyi izafe ederken kendisine ait sayaca eyleri de sayg gerei izafe

eder; Bu edep ve sayg, c
istedim ki, onu aypl yapaym™ 1 ya da,

*
Rabbin o

ikisinin yetikinlik çana ulamasn istemitir™2 ya da,
‘

Hasta olduumda
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bana ifa verir
’483 ya da

,

£Sana ulaan her iyilik Allah’tan, her kötülük hen-

dindendir*** gibi ayetlerin gereidir. Baz insanlar ise, insan davrann
akl ve dine göre bütünüyle insana ait sayar. Bu davrantan Allah’a ise

sadece ii yaparken kudreti yaratmas yönüyle izafe eder. Örnek olarak

Mutezile’yi verebiliriz.

Akl salamlatnda, fiilleri sadece Allah’tan görüp kulun fiilde

etkisinin olmadn düünen kii ise, nisap miktarm aan malda zekât

kabul etmez. Çünkü böyle bir insan, her eyin Allah’a ait olduunu bil-

dii için, onun Allah’a irca edecei bir ey yoktur. eyban er-Râî, ken-

disine zckâiia soru soran bn Habcl-vc c-afiî’ye öyle demi: ‘Sizin

mezhebinize göre mi, bizim mezhebimize göre mi anlataym? Bizim

mezhebimize göre her ey Allah’a aittir, biz hiçbir eye sahip deiliz.

Sizin mezhebinize göre ise, her krk koyunda bir koyun zekât verilir.’

eyban, bir durum dikkate alp zekât farz sayarken mal aym mal iken

baka bir durumu dikkate alp zekât farz saymamtr.

FASIL ÇNDE VASIL

Gümüün Altna Katlmas

Baz bilginler, dirhemlerin dinarlara eklenecei görüündedir. Top-

lamda nisaba ulaldnda zekât farz olur. Baz bilginler ise, gümüün
altna ya da altnn gümüe eklenemeyecei görüündedir ki, benim ka-

naatim de budur.

VASIL

Batnî Yorum

Hz. Peygamber öyle buyurur: ‘Gözlerinin senin üzerinde hakk

vardr, nefsinin senin üzende hakk vardr. Yemek ye ve uy.’ nsan,



Elli Üçüncü Ksm 449

gözünü ve hayvani nefsini içerse bile Allah onlardan her biri için kendi-

sine özgü bir hak yaratmtr. Gözün hakk uyumaktr. Nebati nefsin

hakk beslenmedir ki, o da yemek yemektir. Hiçbir .ey baka bir eye

eklenmemi ve katlmamtr. Çünkü uyku, yemenin yerine geçmedii

gibi yemek de uykunun yerini almaz, dolaysyla hiçbir ey öbürüne ek-

lenmemitir. Bir eyin baka bir eye ekleneceini kabul ederi kii, uy-

kunun yemee ekleneceini kabul ediyor demektir, çünkü yemek uyku-

nun gerçeklemesinin sebebidir. Bunun nedeni, yemekten doan ve uy-

kunun sebebi olan ya buharlardr. Uyumakla göz hakkna ulat gibi

nefs de kendi hakkna ular. Dolaysyla hak hepsinde gerçekletii için

altnn gümüe eklenmesinde bir beis yoktur.

VASIL

ki Ortak

Baz bilginler, her birinin mal nisap miktarna ulancaya kadar iki

ortaa zekât dümedii görüündedir ki, ben de bu görüteyim. Baz

bilginler ise, ortak maln hükmünün tek bir adamn malnn hükmü gi-
'

b olduunu söylemitir.

VASIL

Batnî Yorum

nsann amelinde ortaklk gerçekleip Allah’a ait bir hak bulunma-

dnda ona zekât yoktur. Allah öyle der: ‘Ben bir ortaa muhtaç ol-

mayanlarn en zenginiyim. Benden bakasn ortak yapt bir amel ile-

yenden ben uzam.’ Kastedilen, irk koan kiidir. Hz. Peygamber

öyle demitir: ‘Bu Allah içindir vc sizin içindir diyen kiinin ameli, in-

sanlar için yaplmtr ve onda Allah’a ait bir ey yoktur.’ Ortak malda

nisap miktar dikkate alnmaz, çünkü iki ortak bir arada bulunsalar bile
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ayrlabilirler. Bir araya gelme, ayrlmann varlna kanttr, çünkü ay-

rma olmasayd bitime olmazd. Hüküm ayrmaya ait olup ortaklar-

dan birinin malnda nisap miktar olumaynca, ona zekât farz deildir.

Çünkü zekât, verilmek üzere mal yükümlüden ister.

Nisap miktar olusa ve üzerinden sene geçmi olsa bile, bütün hal-

kn kendisinde ortak olduu devlet hâzinesindeki mala zekât dümedi-

ini görmez misin? Bu durum, devlet bakan mal tutar ve öngördüü

bir maslahat nedeniyle mal halka bölütürmediinde böyledir. ari,

(hâzineye) ortak halk dikkate alr ve içlerinden birinin pay nisaba

ulamam ve mal sahibi de belli olmamtr. Hükümdar o kiiyi belirle-

yip nisaba ulaan miktar ona verdiinde, söz konusu mal hâzineden

çkm ve sahibi de belli olmutur. Böylece, daha önceki hüküm orta-

dan kalkmtr, üzerinden sene geçtiinde böyle bir maln zekât verilir.

Bili üçüncü ksm sona erdi, onu elli dördüncü ksm takip edecek-

tir.
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